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O.M. AÏVANHOV – Preâmbulo 

 

 

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Permitam-me, primeiramente, apresentar-lhes as minhas homenagens e todas as bênçãos 

por sua assiduidade à Luz, é claro, não, unicamente, às nossas Presenças, não, unicamente, 

a si mesmos, mas ao que nós todos somos. 

 

Então, hoje, eu não virei para responder a questões, mas vamos, de qualquer forma, 

questionar-nos juntos, se quiserem, e praticar, nessas crônicas da Ascensão, se posso dizer 

agora, tudo o que pode acontecer-nos na graça e na fluidez, concernente a este período 

magnífico, ou detestável, para outros, que vocês já estão vivendo desde o início deste ano, de 

fato, desde a data de vencimento, não é?, que havia sido dada no ano passado. 

 

Então, primeiramente, alguns elementos importantes para vocês, durante este período. 

De maneira geral, estejam absolutamente certos de que tudo o que pode desenrolar-se – e 

que escapa à sua compreensão – quer seja nos mecanismos interiores que vocês vivem, 

quer seja em todos os aspectos visíveis nesse mundo, tanto em sua vida como de uma 

maneira muito mais geral, faz apenas traduzir o ajuste – a conclusão do ajuste, mais 

precisamente – da Luz nesse mundo e, portanto, não mais aos preparativos, mas, realmente, 

à concretização de tudo o que lhes foi, como dizer..., desvendado, revelado há algum tempo. 

 

Vamos, então, se quiserem, começar a ver um pouco o que se desenrola em cada um, em 

diferentes níveis, é claro, mas, também, na superfície desse mundo. 

Tudo isso atualmente, e a acuidade que está se produzindo, ao nível dos Elementos, faz 

apenas traduzir a atividade do que foi nomeado de diferentes modos, pelas diferentes 

pessoas que vieram vê-los de onde nós estamos, quer vocês chamem de os quatro 

Cavaleiros do Apocalipse, os Elementos, a fusão dos Éteres, e a adequação total da retidão 

da Luz à qual participa, desde o período da Páscoa – é tudo recente, não é? – o ajuste, em 

vocês, do que foi nomeado o masculino sagrado. 

Nós não estamos em algo de complementar, se posso dizer, em relação ao feminino sagrado, 

não vejam o masculino sagrado como uma oposição, uma complementaridade ou uma 

sinergia, se posso dizer, como o feminino sagrado. 

 

O feminino sagrado decorre, diretamente, do sentido do acolhimento, da fecundidade, em 

todos os sentidos do termo, que se desenrolou em vocês durante esses anos. 

O masculino sagrado, como vocês sabem, a energia masculina, vai do interior para o exterior, 

mas, aí, não é absolutamente exato dizer isso. 

O masculino sagrado é, de algum modo, a retidão da Luz. 

Isso foi introduzido com preliminares – por exemplo, quando das últimas conversas, foi feita 

referência à espontaneidade, à Graça, não mais a ação de Graça, mas o estado de Graça, a 

Graça da Luz – e tudo o que vocês vivem nesse momento, sem qualquer exceção, mesmo se 

possa parecer-lhes ligado a uma adversidade, a um mau rapaz, aos illuminati, aos Arcontes, 

ao Sol ou a não importa o quê, é apenas a tradução, de maneira visível e de maneira 

perceptível, se posso dizer, de tudo o que está acontecendo na Terra. 

 

A dificuldade será, é claro, se posso dizer – em todo caso, para aqueles de vocês que não 

vivem a atualização da Graça em seu estado final – deixar desaparecer as últimas revoltas, 

se posso dizer, do ego ou da pessoa. 



3 
 
Vocês todos sabem, mesmo que não o vivam, que vocês são bem mais do que essa pessoa, 

bem mais do que esse corpo, bem mais do que essa vida e bem mais do que esse mundo, é 

claro, mas, hoje, a Eternidade que se revela, de maneira tangível, aos seus olhos... 

Eu não vou voltar a todos os sinais que anunciei: há anos, nós havíamos falado dos vulcões, 

nós temos falado, há muito pouco tempo, de Miguel que vinha arar o céu, como ele lhes 

disse, e é exatamente o que se produz. 

Os meteoritos, os asteroides, as modificações do céu – que correspondem às modificações 

que sobrevêm em vocês – são cada vez mais aparentes. 

E, é claro, segundo seu ponto de vista, segundo vocês estejam inscritos na pessoa e 

exclusivamente nessa pessoa, vocês podem experimentar dificuldades para manifestar esse 

masculino sagrado que é ligado, vocês compreenderam, a uma ação do interior para o 

exterior. 

 

Então, isso pode parecer contraditório com o fato de deixar trabalhar a Luz, de deixar agir a 

Inteligência da Luz. 

Mas a Inteligência da Luz perfurou as camadas isolantes de seus diferentes casulos efêmeros 

de Luz. 

Hoje, a Existência manifesta-se de inumeráveis modos. 

Vocês, talvez, já tenham tido a experiência disso, no curso dos anos passados, na natureza, 

em sistemas que foram mais ou menos preservados da ação predadora de alguns humanos 

ou de alguns grupos – vocês podiam reencontrar os povos da natureza, podiam comungar 

com a natureza – tudo isso, nós os intimamos a fazer para encontrar a paz. 

E disso resulta o quê? 

Que certa forma de paz pôde estabelecer-se no interior de vocês, quer seja a alegria, quer 

seja a simplicidade, a humildade, a evidência da Graça ou, ainda, a revelação do feminino 

sagrado e de todas as suas graças. 

Hoje, isso requer de vocês deixar ir a Luz, não mais, unicamente, do exterior para o interior, 

não mais, unicamente, identificar-se no Coração do Coração, mas deixar esse Coração do 

Coração fazer, eu diria, seu trabalho, sua obra, sua tarefa, se preferem. 

E, para isso, não há vontade a manifestar, de qualquer pessoa, mas, eu diria, bem mais, 

acompanhar esse movimento. 

 

Esse movimento, que vai do interior para o exterior, não é um movimento da pessoa nem de 

uma energia que se projetaria sobre alguém ou uma situação. 

É o apagamento completo, através da espontaneidade, através da humildade, que vai 

realizar-se essa alquimia, como foi explicado, pela última vez, através da Tri-Unidade 

Arcangélica e da Tri-Unidade Estelar das Estrelas de Maria, ao nível do coração. 

Tudo o que foi dito sobre o tetrakihexaedro, sobre o corpo de Existência, entra, hoje, por sua 

vez, em manifestação nesse mundo. 

Então, é claro, isso vai traduzir-se, por exemplo, por buracos que aparecem por toda a parte 

sobre a Terra, mas, também, buracos em vocês, nas estruturas que os limitavam nesse 

corpo, em sua história, em suas emoções, em suas problemáticas, de tudo o que faz a vida, 

eu diria, habitual, mesmo sem falar de espiritualidade, enquanto vocês estão inscritos entre o 

nascimento e a morte. 

 

A borboleta, eu posso dizer agora, saiu da crisálida. 

Ela seca suas asas e é tempo, agora, de voar. 

Isso quer dizer o quê? 
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Não é tempo de escapar desse mundo, uma vez que isso se vive aqui, mas é o outro mundo, 

aquele da Luz, que está, agora, aos seus olhos, não, unicamente, entre os povos da 

natureza, não, unicamente, entre os vórtices, não, unicamente, quando vocês estão 

interiorizados, alinhados ou na Infinita Presença, mas, também, e cada vez mais, a cada 

minuto de sua vida. 

Se esse não é o caso, a Luz vai fazer-lhes cócegas até que vocês reconheçam, se posso 

dizer, a primazia da Luz. 

 

Isso quer dizer que, mesmo na vida quotidiana, no que lhes parece totalmente contrário, eu 

diria, à Graça, ao feminino sagrado, à espontaneidade, aí também, será necessário que essa 

Luz – que é o que vocês são e que sai de seu peito – manifesta-se em todas as 

circunstâncias de suas vidas. 

Isso não recorre a palavras, isso não recorre a uma vontade, isso não recorre ao fato de 

compreender o que se desenrola, mas, sempre, acompanhar o que se desenrola nas linhas 

de menor resistência. 

A simplicidade, a humildade, a espontaneidade vão, sempre, levá-los, mesmo se vocês nada 

compreendam, a viver, eu diria, ou os últimos desvios, ou a realidade e a magia da Graça, em 

qualquer circunstância que seja e, verdadeiramente, em qualquer circunstância que seja. 

 

E é através desse reconhecimento da Inteligência da Luz, mas que não vem mais de um ser 

exterior a vocês – mesmo se você reencontre os dragões, os elfos, se você reencontre a 

alma-irmã ou uma mônada, isso não tem qualquer espécie de importância, porque tudo isso 

fará apenas remetê-los ao Coração do Coração. 

É o que acontece, neste momento. 

Quer isso passe por um acidente – você quebra alguma coisa – quer passe por não importa o 

quê, tudo o que está por trás é, unicamente, a ação do Amor e de nada mais, mesmo se o 

olhar da pessoa – e, sobretudo, se o olhar de sua pessoa ou do que dela resta – julgue que 

não seja a Luz. 

Isso quer dizer que, agora, no plano estritamente material, independentemente das 

manifestações de Miguel que, como vocês veem, estão cada vez mais presentes – não, 

unicamente, na Terra, mas no conjunto do Sistema Solar, através dos diferentes objetos que 

atravessam o céu profundo, como o céu e a atmosfera – tudo isso visa estabelecer, facilitar o 

nascimento da nova Terra que, eu os lembro, já está registrado há numerosos anos. 

 

Então, é claro, quando vocês vivem isso por momentos, que vocês não viviam e que 

esperavam, que vocês viviam permanentemente, isso vai concorrer, se posso dizer, a 

realizar, de maneira natural, ajustes, se posso dizer, que vão dar mais possibilidades de 

manifestar a Luz, não mais, unicamente, através da vida quotidiana de suas relações, de seus 

ambientes diversos e variados, mas, também, diretamente. 

Vocês vão viver o mecanismo não mais de Fogo do Coração ou de Coroa radiante do 

coração, ou de Triângulo da nova Tri-Unidade, mas vocês vão constatar que vão iluminar, 

literalmente, tanto seus últimos elementos de sombra, se posso dizer, ou seja, que não estão 

suficientemente iluminados em relação ao resto, uma vez que isso faz um gradiente, de 

algum modo e, quando vocês sentem, quer sejam manifestações físicas, manifestações 

vibratórias ou manifestações energéticas, ou situações, no sentido o mais amplo que lhes 

pareça não ser da ordem da Luz, parem já de colocar um julgamento sobre um evento. 

É preciso acolher, com a mesma graça, tudo o que pode desenrolar-se, hoje, mais do que 

nunca, em suas vidas. 
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É claro, se há um desconforto, qualquer que seja, isso recorre a uma vigilância, não para 

desencadear rituais de magia ou protegê-los do que quer que seja, mas deixem a Luz 

mostrar-lhes o que ela tem a mostrar-lhes, para que o masculino sagrado – que decorre do 

feminino sagrado que vem primeiro – dê-lhes a viver o fortalecimento da Luz e o 

fortalecimento da Verdade, que decorre ou da dissolução da alma ou da reversão da alma 

para o Espírito, ou da revelação do Espírito. 

O que quer dizer, por exemplo, o que foi chamado de carismas, nas escrituras sagradas, o 

falar em línguas, tudo isso é a espontaneidade, é a vacuidade interior que permite a plenitude 

em manifestação, aqui mesmo, aí onde vocês estão, da potência do Amor da Luz ou da 

potência da Luz no Amor. 

 

E isso vai desencadear o quê? 

Isso vai desencadear um aumento da paz. 

A paz e a alegria interiores serão predominantes, ou seja, qualquer que seja a situação que 

vocês vivam, mesmo se estejam, eu diria, em uma forma de contrariedade ou, mesmo, de 

desesperança, lembrem-se de que o Espírito do Sol, o Coro dos Anjos e todos nós, nós 

estamos em vocês e pedimos apenas uma coisa: manifestar-nos. 

Não para dar-lhes, ainda, ensinamentos, mas para viver o ensinamento da própria Luz, que 

não tem necessidade de qualquer pessoa, de qualquer entidade, de onde quer que ela venha. 

 

É isso a vacuidade e o masculino sagrado. 

É a ação que é empreendida pela graça do feminino sagrado que despertou em seu coração, 

no Coração do Coração, e que, agora, entra, realmente, em manifestação, perceptível para 

muitos de vocês. 

O mais difícil, é claro, é quando a Luz fulmina-os, através de um evento, por exemplo, um 

acidente ou uma perda de alguém ou de alguma coisa, de ter não a energia, não a força, não 

a vontade, mas a inteligência real de deixar trabalhar a Luz. 

 

Eu já havia evocado isso, em parte, concernente à autocura, que estava voltada para si 

mesmos. 

Mas, aí, agora, não está mais voltada, unicamente, para si mesmos, isso entra em 

manifestação, e é perceptível por todos os sentidos, é perceptível, mesmo, pela análise 

intelectual, a análise mental, a partir do instante em que, no momento em que vocês vivam 

algo, qualquer que seja essa coisa, vocês deixem, primeiro, as coisas produzirem-se. 

É claro, há situações ou coisas que se produzem que vão levar a colocar, eu diria, atos – quer 

seja ao nível das palavras, ao nível da justiça, ao nível das definições – mas lembrem-se de 

que não são vocês que decidem. 

O que quer dizer, eu vou tomar alguns exemplos para permitir-lhes aproximar, eu diria, um 

pouco melhor as coisas. 

Porque, aí, é muito prático, hein?, isso recorre às Coroas radiantes, à resposta do coração ou 

à percepção dos seres da natureza ou, mesmo, de nossas Presenças ou dos Arcanjos, isso 

vai bem além: é estar disponível. 

 

A disponibilidade para a Luz, vocês a viveram pelo apelo da Luz, que os chamou, alguns, 

durante esses anos, eu diria, a perder, por vezes, o fio de sua vida habitual e a perder o 

próprio fio de seus pensamentos habituais, o que lhes dá, por vezes, situações cômicas, e, 

em outros casos, situações mais inquietantes, se posso dizer. 

Mas, através de tudo isso, hoje, é-lhes mostrada a evidência da Luz, a partir do instante em 

que vocês não ajam mais como pessoa, mas como ser eterno, e essa ação não é uma ação 
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ligada a uma intenção ou à sua vontade da pessoa, mas ao reconhecimento real da ação da 

Luz. 

 

Esse reconhecimento não é uma compreensão, nem mesmo evidente, em um primeiro 

tempo. 

Porque, é claro, quando lhes acontece algo de imprevisto, ou quando lhes acontece algo que 

os faz sofrer, quer seja no corpo ou em um evento, ou em uma situação, a primeira coisa que 

a pessoa quer fazer é, efetivamente, resolver a coisa. 

Mas, hoje, vocês devem ir mais longe. 

Não é mais, unicamente, a autocura, é a ação e a manifestação da Luz, em todos os setores 

de sua vida. 

E, se vocês não a veem com seus sentidos, com sua consciência, é que, de momento, vocês 

ainda não deixaram manifestar seu ser interior, não a Luz, não o Amor, mas o masculino 

sagrado. 

Isso se junta, de algum modo, à ativação do que havia sido nomeado o décimo segundo 

corpo, vocês sabem, a Androginia Primordial, a fusão dos hemisférios do cérebro e a fusão, 

também, do feminino e do masculino. 

 

Tudo isso para, se posso dizer, revesti-los de suas vestes de Eternidade, inteiramente, o que 

os torna cada vez mais prontos ao Apelo de Maria. 

É claro, muitos de vocês que vivem uma das Coroas ou a Onda de Vida de anos passados 

ou, ainda, o Canal Mariano, já vivem isso. 

E vocês vão retorquir que é, justamente, porque vocês vivem isso que observam um aumento 

ou das dores, ou dos conflitos, ou das coisas que emergem, assim, em todos os setores de 

sua vida, que são bastante fulgurantes, mas, como vocês constatam, se vocês não se 

interessam por isso com sua pessoa, mas com o que vocês são, em espírito e em verdade, 

vão desaparecer. 

E, ao contrário, se vocês fazem voltar a atuar sua personagem, verão que isso não funciona. 

Porque, aí, o que lhes é pedido é deixar sair o que vocês são. 

Ele nasceu, o embrião espiritual, o corpo de Existência re-sintetizou-se ou veio do Sol, e está 

completamente aí, presente. 

E, mesmo se vocês não o percebam, todos os seres humanos no planeta, atualmente, quer 

queiram ou não, são obrigados a nutrir-se dessa Luz, porque ela está em superabundância. 

 

Então, é claro, ao nível das estruturas arcaicas, das estruturas que já estão mortas, se posso 

dizer, elas lhes mostram com medo, tanto em vocês como por toda a parte ao seu redor, o 

que vocês poderiam nomear de certa forma de loucura ou de agitação, que pode tomá-los, 

também, em alguns momentos, interiormente, o que os faz, o que lhes dá a impressão, ao 

invés disso, por vezes, de reviver coisas passadas ou de girar em círculo, mesmo se isso não 

dure anos ou meses. 

Isso pode durar tempo suficiente para voltar a mergulhá-los e desestabilizá-los na pessoa. 

Mas isso, também, é a ação da Luz. 

Isso quer dizer, simplesmente, que a pessoa não estava suficientemente transparente. 

Isso quer dizer, também, que o feminino sagrado não terminou de trabalhar, se posso dizer, 

em sua reunificação na Androginia Primordial. 

A Lemniscata sagrada da Ascensão está pronta. 

Vocês estão prontos. 

A Terra está pronta, há muito tempo. 

Os Arcanjos estão prontos. 
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Em suma, todo o Sistema Solar está pronto. 

 

Mas, como você sabe, ninguém conhece a data. 

Nem a Fonte, nem o Filho, nem nós, nem vocês, nem a Terra agora. 

Ele, aliás, repetiu, como eu o disse no mês passado, que virá como um ladrão na noite. 

Mas essa noite não é, necessariamente, a noite durante seu sono. 

Isso pode ser, também, no que é nomeada a noite escura da alma, para aqueles que têm a 

impressão de viver tormentos. 

E é no momento em que vocês estiverem ocupados com outra coisa, seja dormir, seja 

conduzir um veículo, talvez, que vocês viverão essa vinda do ladrão na noite. 

É o momento em que o último véu rasga-se. 

 

Vocês sabem, há anos, eu havia falado das três camadas isolantes no Sistema Solar, se 

vocês se lembram, ou eu os remeto na memória: a heliosfera, a magnetosfera e a ionosfera, 

as três camadas isolantes ligadas à embarcação dos maus rapazes. 

Tudo isso, se querem, está, agora, totalmente perfurado. 

Miguel arou o céu, como ele disse, a Terra está rasgada por toda a parte, e seu corpo 

efêmero pode, também, parecer estar desmembrado, doloroso. 

Desmembrado entre uma espécie de permanência entre o efêmero e o Eterno. 

Vocês têm, sem parar, os dois que, agora, não são mais separados. 

Eles se conjugam, eles se casam, eles se alquimizam. 

E eles lhes dão a ver a realidade da Luz, não mais através de meditações, não mais através 

de protocolos – mesmo se vocês possam, sempre, fazê-los, à sua vontade – não mais 

através de jejuns – mesmo se alguns de vocês tenham encontrado muitos benefícios. 

Nada há de obrigatório. 

O que é obrigatório, em contrapartida, e isso não é sua vontade, nem pessoal nem coletiva, é 

a Luz que entrou em manifestação. 

 

Então, é claro, quando a Luz ilumina, o que aparece opaco vai, inicialmente, em um primeiro 

tempo, ficar mais opaco, ainda mais visível pela iluminação da Luz. 

É a mesma coisa, tanto em vocês como na sociedade. 

Tudo o que estava escondido, como vocês veem, desvenda-se. 

Vocês têm, todos os dias, revelações, por toda a parte, tanto em si como em seu exterior. 

E é através dessas revelações, por vezes, dolorosas, que a Luz sulca um caminho, não mais 

no sentido de aglutinação em vocês, não mais pelas Portas, não mais pelos chacras, não 

mais pela Onda do Éter ou o Canal Mariano, mas, diretamente, em sua vida a mais simples, 

para que tudo fique leve, mesmo se lhes pareça mais pesado. 

 

São, verdadeiramente, eu diria, as primícias, eu já o havia dito no ano passado, mas eu o 

repito este ano, o belo mês de maio. 

Porque o mês de maio é, também, o mês de Maria. 

O mês de abril, que começa, é o mês, se querem, no qual tudo isso vai aperfeiçoar-se. 

Vocês arriscam assistir, na Terra, a sismos cada vez mais importantes, movimentos de água, 

movimentos elementares, portanto, cada vez mais virulentos no interior de vocês, uma vez 

que, agora, Miguel trabalhou, perfeitamente, eu diria, em sua espécie de ato final, de perfurar 

a totalidade das bainhas isolantes do Sistema Solar e do planeta Terra, e ao redor de toda a 

Terra. 

É o que explica os meteoritos cada vez mais importantes, que precedem a chegada do Apelo 

de Maria e Daquele que vem como um ladrão na noite. 
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Tudo isso pode produzir-se, doravante, não importa em qual momento. 

É nesse sentido que é preciso ter-se pronto. 

Isso necessita não de uma preparação, de ter-se pronto. 

Ter-se pronto, isso necessita, sobretudo, de ver claramente. 

Aceitar que, por momentos, são, ainda, os hábitos que os governam. 

Aceitar que, por momentos, é, ainda, seu corpo que comanda. 

Aceitar, também, ainda, por momentos, que há regras, ligadas a esse mundo, da 

sociabilidade, se posso dizer, que são, ainda, restritivas ou, mesmo, cada vez mais restritivas, 

conforme os países. 

Porque vocês sabem, o que tem medo de morrer é o ego, o que tem medo de morrer é o 

efêmero, porque ele não conhece a Eternidade. 

Ora, a Eternidade é onipresente agora. 

 

Então, é claro, se você não o vê, se você não o vive, se você está em um período mais 

sombrio, eu diria, diga-se que é, simplesmente, a iluminação ainda mais violenta da Luz. 

Eu havia dito, à época: o que foi colocado sob o tapete. 

Depois, não havia mais tapete, em seguida, não houve mais cadeira e, agora, vocês 

constatam que não há mais pessoa, mesmo se os conflitos de pessoas tomem, por vezes, 

uma acuidade desmesurada para coisas que valem a pena, diríamos, no sentido da pessoa, 

ou coisas que não valem a pena. 

A Luz não faz diferença, porque a Luz é Una e inteira, e indivisível, e é o que você é, mesmo 

que lhe pareça, ainda, estar dividido, consigo mesmo, com o outro, com as situações, com os 

eventos do mundo. 

 

Dê-se conta de que tudo isso é feito para permitir à Luz, no masculino sagrado, emanar de 

você, sem qualquer esforço, sem qualquer vontade, sem outro estado que não o de ser livre 

da pessoa, ou seja, de estar no Coração do Coração. 

O que quer dizer que o Coração do Coração, que você vive, certamente, por experiências, 

sozinho, aqui ou alhures, em momentos de alinhamento, em momentos que você escolhe ou 

que não escolhe, é chamado, verdadeiramente, a dissolver, cada vez mais, o que pode, 

ainda, fazer sombra. 

 

Não se ocupe da sombra. 

Não se ocupe de sua pessoa. 

Cresça, cada vez mais, na Luz, não pela vontade, mas, justamente, pelo desaparecimento da 

pessoa, e viva o que você tem a viver. 

Se isso deve fazer-se pela Inteligência da Luz, tudo será ainda mais iminente, imediato e 

facilitado e, se é contrário à Luz, é muito simples: isso se tornará cada vez mais difícil. 

Quer seja para seu corpo, qualquer que seja sua idade, para as coisas, para as situações ou 

para todas as relações, como para todos os sistemas da sociedade. 

Você vê isso, todos os dias. 

 

Então, o que fazer? 

É claro, você tem necessidade, sempre, de fazer coisas. 

Enquanto se está vivo nesse mundo, não se pode permanecer como, por exemplo, Ma 

Ananda Moyi, durante três anos, quatro anos assim, sem se mover. 

Mesmo se você pudesse fazê-lo e tivesse a capacidade, não pela vontade, porque não é uma 

questão de vontade, eu não penso que a Luz chame-o para isso. 
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Ela o chama para permanecer tranquilo na pessoa, para deixar entrar, inteiramente, em 

manifestação visível e perceptível, o Espírito de Verdade, o Espírito do Sol, o Espírito de 

Cristo. 

É isso que está se jogando agora, mesmo se você não o veja. 

 

E, sobretudo, não se queixe. 

Se lhe acontece de ter um humor deplorável, se lhe acontece de viver, neste período, um 

conflito, quer seja um divórcio, quer seja uma contrariedade ou um grande evento, atravesse 

isso. 

Vá além de tudo o que pode parecer-lhe inteligível, para que a Inteligência da Luz entre em 

ação, independentemente de sua intenção e de sua atenção. 

É a melhor prova que você pode fornecer, a si mesmo, da Inteligência da Luz, de sua 

Liberdade e de sua Ascensão. 

Então, é claro, isso necessita de estar plenamente presente. 

 

Eu sei que, entre vocês, há os que recomeçam a viver coisas na natureza ou conosco que 

são muito, não desestabilizadoras, mas invasivas, que não deixam mais lugar para esse 

mundo. 

Por exemplo, você tem uma visão, você se comunica com um silfo, um dragão, um duende, 

um gnomo, o que você quiser, ou com um irmão ou uma irmã e, de repente, o mundo 

desapareceu. 

Você vê que seus sentidos, a visão, o tato, o olfato, a audição, todos os sentidos e toda a 

própria consciência encontram-se como mergulhados, de algum modo, na Luz. 

E, na Luz, os sentidos para nada mais servem. 

E isso pode incomodá-lo, efetivamente, nas coisas quotidianas, mas você vai habituar-se, se 

já não foi feito, muito, muito rapidamente a isso e a ver a ação de Graça e o estado de Graça 

em ação nesse mundo, não mais, unicamente, para você ou para os irmãos e as irmãs que 

estão conectados ao coração, ou ao Espírito, mas, realmente, em todas as circunstâncias de 

suas vidas e, sobretudo, eu diria, em tudo o que pode parecer-lhe, ainda – à primeira vista, 

aquela da pessoa – como ilusório ou como falsificado, tudo isso tem uma razão de ser. 

 

Se você confia na Luz – e é, aliás, um problema de confiança, inteiramente confiança na Luz 

– então, a Luz entrará em ação por si mesma, em todas as situações de suas vidas. 

Você pôde experimentar isso, alguns de vocês, no processo da autocura. 

E, depois, você constatou, também, que, por vezes, havia uma amplitude da perturbação ou 

do traumatismo que era vivido, que se fazia mais intenso; isso era possível também. 

É preciso atravessar isso, também. 

Vá além disso e deixe, realmente, a Inteligência da Luz manifestar-se, e a Graça abundará 

em sua vida e mais você estará em paz, ou seja, a paz não pode depender e não dependerá 

mais, absolutamente, de qualquer circunstância exterior. 

 

Até agora havia, de qualquer forma, certa lógica, se posso dizer, nesse mundo. 

Você meditava, você fazia sessões de cristais, sessões com os seres da natureza. 

Você recuperava nisso certa forma de bem estar e, depois, se você tivesse outras ocupações, 

pouco a pouco, você constatava que isso desaparecia, essa alegria, essa serenidade, ela se 

atenuava, porque você era tomado pelas problemáticas desse mundo. 

 

Mas a Luz tem chamado tanto vocês que, para muitos, isso vai tornar-se muito simples; 

mesmo se, hoje, isso lhes pareça, talvez, mais complicado, é uma ilusão. 
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É, ao contrário, cada vez mais simples, porque não há mais camadas isolantes, porque a 

sobreposição já foi – eu o havia dito há algum tempo – total, entre o efêmero e o Eterno. 

Mas vocês assistem, agora, ao desaparecimento total do efêmero. 

Então, vocês não são obrigados a ir para a cama quando isso se produz. 

Há, ainda, os que são chamados a deitar-se, há, ainda, os que são tomados 

inesperadamente, se posso dizer, sem tê-lo pedido. 

 

Hoje, não é mais questão disso. 

Hoje, é questão de fazer o que a vida leva-o ou que você tenha decidido, mesmo na pessoa. 

Você diz, por exemplo: «Bem, hoje eu quero ir ver tal pessoa», e tudo se organiza na 

facilidade, na fluidez. 

Você reencontra tal pessoa e acontece um evento traumatizante, pouco importa a razão, 

então, você não vai compreender. 

Você vai dizer-se: «Tudo se fez segundo a fluidez da Unidade, a Inteligência da Luz, e o 

resultado não é a Luz.». 

Mas isso não é verdade. 

Talvez, a Luz tenha feito isso para que se produza esse evento. 

 

Não julgue o evento em si, nem em bem nem em mal. 

Mude de paradigma agora, mesmo nos fatos os mais insignificantes. 

Porque a Luz pede apenas isso. 

E, como eu disse, ela não tem, mesmo, mais necessidade de colocá-lo no Coração do 

Coração, ela não tem mais necessidade de sua respiração, mesmo se sejam técnicas que 

possam ajudá-lo, ela não tem mais necessidade de jejuns nem de cristais, mas você pode 

ajudar-se disso para, justamente, deixar emergir esse Infinito que está aí e que dá esse lado, 

por vezes, desconcertante – mas, também, mágico – do que você vive. 

 

Então, isso pode ser um pouco como há dois, três anos, quando eu falei daqueles que 

faziam tournicoti-tournicota, vocês sabem, aqueles que iam para o Si, que voltavam à pessoa. 

Aí, não é mais isso, é a Luz na Terra, o que quer que você veja, o que quer que você sinta ou 

não. 

Portanto, reconhecer isso não é dizer: «Ah sim, eu não vejo a Luz», «Ah sim, mas é 

negativo», é atravessar essa ambivalência da dualidade, não esperando algo, mas, 

simplesmente, deixando desenrolarem-se as coisas. 

E isso é válido para não importa o quê. 

Se você deixa a Inteligência da Luz agir, sem querer, você, agir, ela agirá por si mesma, ela 

não lhe pedirá sua permissão, porque você é isso e você nada mais é do que isso. 

 

Então, é isso que se manifesta e que nós chamamos o feminino sagrado nessa retidão, é a 

afirmação não da pessoa, mas a afirmação da Luz e do Amor, mesmo em seus sofrimentos, 

mesmo em seus desequilíbrios, como mesmo em sua paz a mais feliz, se posso dizer. 

 

Tudo isso a Vida vai encarregar-se de colocar-lhe sob os olhos, de colocar-lhe na 

consciência, no que é vivido. 

Mas, para isso, é preciso respeitar, se você quiser, esses princípios de estar no instante 

presente, na totalidade. 

O instante presente não conhece o instante seguinte, ele não conhece, tampouco, o passado 

ou sua história. 
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O instante presente é liberado de qualquer pessoa, de qualquer avidez, quer ela seja de 

palavras, de posses, de relações ou de não importa o quê. 

É nessa evidência que se encontra a espontaneidade da Luz que, eu o repito doravante, não 

depende mais, absolutamente, de você, nem da Terra, nem de nós. 

 

É a conclusão, se posso dizer, do Face a Face. 

Você está a sós, porque nada mais há do que você. 

Então, é claro, você vai retorquir-me que vocês são, de qualquer forma, muitos na Terra. 

Eu não falo daqueles que estão adormecidos, eu não falo dos portais orgânicos, eu não falo 

dos maus rapazes. 

Mas nós temos dito e prevenido, há muito tempo, que o mundo estava em você. 

E, aliás, hoje, nossos irmãos orientais e nossas irmãs orientais falam de «maya», mas, hoje, 

seus físicos sabem, pertinentemente, que esse mundo, o qual você tem, ainda, como certo, é 

apenas uma simulação informática. 

É como se lhe dessem, não sei, um jogo de vídeo com o joystick para jogar, e você estivesse 

tão identificado ao personagem que você não vê, mesmo, que é você que comanda o joystick. 

Mas não no personagem, a partir do Espírito, não é? 

E é a revelação do Espírito que magnifica, se posso dizer, o masculino sagrado, em acordo 

com o feminino sagrado. 

 

Portanto, o masculino sagrado, não é seu masculino, sua masculinidade que seria 

transcendida pelo feminino sagrado, como foi, aliás, o caso, mas é a emergência desse lado 

ação da Luz, mesmo nesse mundo, para retificar, se posso dizer, não, unicamente, o eixo da 

Terra – o que é iminente –, mas, também, o que podia restar, em vocês, de ilusões 

concernentes a esse mundo e concernentes ao seu projeto de vida nesse mundo. 

Você descobre, aliás, que não há mais qualquer projeto. 

Você se reencontra, alguns dias, com uma forma de paz interior que se basta a ela mesma, 

mesmo se não dure. 

Ou você se diz, talvez, com a pessoa: «Para quê?» 

E, portanto, isso pode provocar uma morosidade, questionamentos, isso pode provocar 

interrogações. 

 

Mas na paz real e profunda, e total, na fusão do masculino sagrado e do feminino sagrado, na 

especificidade da Tri-Unidade Arcangélica, como foi explicado, ou das Estrelas, é exatamente 

a mesma coisa. 

Simplesmente, sua pessoa, que está, ainda, um pouco presente nessa Terra, qualquer que 

seja sua idade, não está nos comandos, e isso você não pode obter de outro modo do que 

soltando tudo. 

Não é mais o Abandono à Luz, não é mais a Fluidez da Unidade, não são mais, unicamente, 

as vibrações, não são mais, unicamente, os contatos amorosos com a natureza ou com os 

anjos, ou entre vocês, do Amor autêntico eu falo, é a manifestação espontânea e natural do 

Amor que você é. 

 

Então, ao invés de queixar-se, ao invés de procurar explicações ao que pode produzir-se, 

viva, plenamente, o que se produz. 

Procurar o Reino dos Céus – que não está fora de você, mas que está dentro de você – é 

deixá-lo entrar em manifestação, aqui mesmo, nesse mundo. 

Portanto, não é mais questão, unicamente, de viver comunhões, fusões, mesmo com 

dragões, com um irmão ou uma irmã ou com a própria Fonte, é questão de que tudo isso se 
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realize em todas as parcelas de sua vida, para que você volte a tornar-se, se já não é o caso, 

o que eu chamaria, como Cristo havia dito, puro e sem mancha, ou seja, lave suas vestes no 

sangue do cordeiro, no sacrifício do efêmero para a Eternidade. 

 

Mas é a Luz que o faz, não é você. 

Se você decide, por exemplo, tal coisa, pensando aproximar-se da Luz, você fará apenas 

afastar-se dela. 

É a evidência da Luz que se revela a você. 

Não é você que revela a Luz agora, porque não é mais uma penetração da Luz, quer seja 

pela Onda de Vida, quer seja pelo Espírito Santo, pelo Canal Mariano, por nossas Presenças, 

é seu coração que realiza isso. 

E, aliás, alguns de vocês experimentam sensações não habituais ou, mesmo, inquietantes, ao 

nível do peito, quer seja o coração que acelera, quer seja o coração que lhes dá lufadas, 

como se fosse demasiado pequeno ali dentro ou, ainda, que se aperta. 

Mas isso participa, sempre, da mesma coisa, ou seja, evidência, a manifestação tangível, 

como eu disse, do masculino sagrado, que nada tem a ver com o masculino patriarcal 

Arcôntico, é claro. 

Porque o masculino sagrado é a manifestação final do feminino sagrado em gestação – é o 

parto. 

 

É o que eu sempre disse, e isso se desenrola agora. 

Mas isso se desenrola não, unicamente, para alguns de vocês que foram, por exemplo, 

liberados, já há alguns anos, ou que se liberam agora, que são os Liberados Vivos, mas isso 

se desenrola para todo mundo. 

E mesmo em relação, eu diria, a alguém com quem você está em conflito ou, mesmo, uma 

situação desesperada. 

Mas olhe, se você é uma pessoa, o que é que você vai fazer? 

Você vai, por exemplo, querer curar, você vai querer, por exemplo, que a Luz transforme uma 

determinada situação em algo que lhe pareceria mais luminoso. 

Mas o masculino sagrado, e o que emana do que você é, nada tem a ver com seus desejos. 

Porque o único objetivo da Luz é restituí-lo à sua eternidade, à sua liberdade que você é, não 

é manter uma pessoa e ser, sobretudo, dependente dessa pessoa e dessa fisiologia. 

 

Isso acontece aqui, na Terra, isso não quer dizer que seja preciso fugir do corpo, deixar o 

corpo, ou fugir das relações, ou fugir dos eventos, quaisquer que sejam, isso quer dizer estar 

plenamente presente. 

Aqui presente, no instante presente. 

Na presença do Coração do Coração, em nossas Presenças, se elas estão aí, mas elas estão 

em vocês e, sobretudo, a cada minuto de sua vida, deixe falar o coração. 

Mas você não pode deixar falar o coração através da emanação do masculino sagrado 

enquanto está ocupado em sua pessoa, a querer fazer isso ou aquilo. 

E é, justamente, como você o constata, também, certamente, que é nos momentos em que o 

mundo tenha desaparecido, mesmo se você estivesse fazendo alguma coisa desse mundo, e 

esse mundo tenha desaparecido, isso se torna difuso, em todos os sentidos do termo, que se 

encontra a paz. 

 

Mas não procure nem o efêmero nem a Eternidade, porque nada mais há a procurar. 

Está aí agora. 
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Quando eu falei de atualização da Ascensão, porque isso se desenrola agora, ou da 

Liberação, em todo caso – para muitos de vocês, é a Ascensão, mas eu os lembro de que a 

Ascensão não é coletiva, ela é individual, mesmo se haja um momento coletivo. 

Vocês se aproximam, cada vez mais, do momento coletivo, vocês o vivem, aliás, muitos de 

vocês. 

Nesse momento coletivo, que é uma forma, por vezes, de pré-estase, na qual vocês 

constatam que o ambiente desaparece, que seus pensamentos, mesmo o fio de seus 

pensamentos é perdido, que o próprio sentido de seus apegos que possam restar não tem 

mais valor, é nesses momentos que é preciso inclinar-se ao coração, não para dizer que a 

Luz não é correta ou que a Luz é correta, ou que a Luz vai fazer isso ou aquilo, mas olhem a 

Luz que vocês são e verão o ridículo da pessoa que gesticula com seu joystick de jogo de 

vídeo e que quer que o personagem faça isso ou aquilo. 

 

A Inteligência da Luz basta-se a si mesma. 

Se tomamos a analogia em relação ao seu corpo, você não tem necessidade de pensar em 

respirar e, no entanto, você respira. 

Você não tem necessidade de saber quais são os músculos e os movimentos que o fazem 

andar e, no entanto, você anda, não é? 

É preciso que a Luz volte a tornar-se automática e, eu diria, quase inconsciente, ao nível da 

pessoa, e totalmente consciente no Espírito que você é. 

Mas isso, é preciso soltar os joysticks do jogo. 

Isso não quer dizer desviar-se da pessoa que tem suas necessidades, mas, simplesmente, 

você não é essa pessoa. 

Bidi gritou-lhes isso durante meses. 

 

Hoje, onde é que você está em relação a isso? 

É a você que cabe ver claro. 

Não por sua vontade, não por uma percepção extrassensorial, mas ver-se no trabalho, 

realmente. 

Quando é que você é uma pessoa limitada e quando é que você é a Eternidade? 

E, se você se sente limitado em relação ao corpo, em relação a eventos, quaisquer que 

sejam, onde está sua confiança na Eternidade? 

O que é que você põe à frente? 

Não, unicamente, o Amor, mas será que você põe à frente a pessoa ou o Espírito? 

É isso que lhe pergunta a Luz e é isso o masculino sagrado. 

Será que o Espírito de Verdade vai, enfim, sair e manifestar-se, em qualquer ocasião que 

seja, ou será que você tem, ainda, identificações demasiado pronunciadas ao que você crê 

ser nesse mundo e nessa história? 

 

É claro, você é livre para escolher permanecer em uma história, nós sempre dissemos isso. 

Mas, se você quer aproveitar, porque é, verdadeiramente, um proveito, no sentido nobre do 

termo, aproveitar a abundância da Luz, não deve mais restar a pessoa. 

Mas você não pode fazer desaparecer a pessoa com a pessoa, isso você sabe, hein? 

Eu o remeto a tudo o que disse Bidi. 

Você apenas pode trabalhar acolhendo a Luz Cristo em unidade, em verdade, acolhendo as 

vibrações como o golpe de martelo que lhe cai sobre a cabeça, do mesmo modo. 

É assim que você não estará na negação da pessoa – é claro, uma vez que ela ainda está aí; 

seria preciso ser tolo para pensar isso –, mas você estará na transcendência real, concreta e 

manifestada da pessoa. 
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Você verá que, nesses casos, o que quer que se produza em sua consciência, em sua vida, 

você não tem mais necessidade de outra coisa do que ser essa consciência. 

E a pessoa, mesmo se ela gesticule em segundo plano, dizendo: «Ei, ocupe-se de minha 

dor» ou, então, se você não está mais inscrito na pessoa: «É preciso que eu cuide de tal 

distúrbio ou de tal perturbação.». 

 

Mas não se esqueça, também, de que seus corpos físicos são falíveis. 

Eles jamais previram – em todo caso, nesse mundo e, mesmo nos mundos livres – mesmo os 

corpos de 3D unificada não são eternos. 

Eles duram um tempo, mas não há ruptura de cordão celeste com o Espírito. 

Hoje não, unicamente, você restabeleceu o cordão celeste com o Espírito, de diferentes 

modos, hein?, Canal Mariano, coração, Coroas radiantes, Onda do Éter etc. etc. 

E tudo isso, se você quiser, você conhece. 

Hoje, tudo isso, você não tem, necessariamente, que deixar cair, mas você tem que se 

desobstruir, mesmo, do que, de momento, pareceram-lhe ser muletas indispensáveis, como o 

foram as Núpcias Celestes, como são os dragões, os elfos e os povos da natureza, como 

são, por exemplo, as canalizações. 

 

É claro que é muito agradável partilhar e trocar. 

Eu não disse que é preciso fechar-se em uma sala e não mais mover-se, mas é preciso sair 

como porta-estandarte, o Coração do Coração. 

E isso não depende de sua vontade, nem mesmo, eu diria, hoje, de seus estados vibratórios; 

é algo que é natural. 

Natural, isso quer dizer que é espontâneo, do mesmo modo que você respira sem pensar em 

sua respiração. 

Durante anos, nós temos atraído sua consciência às Portas, às Estrelas e a todas as 

estruturas ligadas ao corpo de Eternidade ou à interface entre o Eterno e o efêmero. 

Mas isso é natural. 

Nós e vocês, simplesmente, fixamos, de algum modo, o corpo de eternidade aqui na Terra. 

Agora a Luz não, unicamente, ganhou, é claro, desde 2011, mas as forças residuais ligadas 

ao hábito, ligadas à atração, se posso dizer, da dualidade, são, ainda, por vezes, eficientes. 

E, aliás, o corpo está ainda vivo, não é? 

Vocês são, ainda, aqueles que leem, que escutam; seu corpo físico está, de algum modo, 

nesse mundo. 

Aquilo de que falo, nesse masculino sagrado, é não, unicamente, pôr o Amor ou a Luz à 

frente e por toda a parte, é que vocês são Amor. 

A partir dessa coisa que há a verificar: vocês são Amor. 

 

O Amor tem necessidade de outra coisa? 

Como dizia Cristo: «Será que o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer amanhã?». 

E, aliás,aquele que não tem que comer, se está no Amor, ele já é nutrido suficientemente. 

E a própria pessoa que está nesse mundo vai, ela também, ser nutrida pelo Amor. 

Eu lhes disse, em várias reprises, também, que muitos de vocês não têm mais necessidade 

de nutrição de espécie alguma, vocês se nutrem do interior, se posso dizer. 

Nutrem-se por seu Espírito, pelo Espírito de Verdade, por Cristo, pela Luz, pelo Amor, por 

Maria, por uma das Estrelas, pela Onda de Vida, de toda a parte. 

 

Então, agora, você vê – e você se vê, você também – esse vai e vem entre a pessoa e o que 

é o que você é. 
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Então, cabe a você decidir qual jogo você joga. 

E a Inteligência da Luz, de todo modo, qualquer que seja o jogo que você tenha decidido 

jogar – ou parar todo jogo, é a mesma coisa – é sua liberdade. 

Mas pare agora, porque os eventos, se você quiser, na Terra, estão se precipitando ao nível 

da sociedade e do mundo, a mesma coisa ao nível cósmico – você verá cada vez mais 

asteroides em seus céus, já é o caso, você verá fenômenos absolutamente não habituais 

cada vez mais surpreendentes – e se você está inscrito na pessoa, como você vai fazer? 

 

Imagine, por exemplo, que, amanhã, não haja mais alimento em lugar algum, o que é que 

você faz, você morre? 

Isso é, ainda, uma crença. 

Então, é claro, há inconvenientes: quando você não come mais, há desequilíbrios, há o 

açúcar no sangue que diminui, há vertigens, há dores, há cólicas no ventre. 

Mas você, onde você está? 

E é isso que a Luz vai mostrar-lhe agora. 

Você é uma pessoa, ainda? 

Ou não há mais a pessoa? 

E você verá que, quando há a pessoa, há sofrimento. 

E você verá que, se não há mais a pessoa, há o Amor, mas que não depende de pessoa 

alguma. 

 

Portanto, você não depende mais de qualquer circunstância desse corpo no qual você está, 

como de qualquer relação ou de qualquer evento. 

É isso o masculino sagrado. 

Você vê, é uma espécie de determinação da Luz em sua vida, mas que de nada mais 

depende do que do instante presente. 

Não é colorida pela história nem por qualquer projeção concernente ao futuro. 

São, realmente, os trabalhos práticos da Ascensão. 

 

Alguns de vocês vivem, também, uma forma não de derrotismo, eu diria, mas uma espécie de 

lassidão, porque..., o que é que isso quer dizer, como eu o disse da outra vez? 

É que vocês ainda estão submissos ao tempo em sua pessoa. 

Aquele que é liberado totalmente não está submisso ao tempo. 

É claro, se há uma reunião, ele vai tentar chegar na hora, e ele ali estará sem pensar, além 

disso, ou, então, tudo será transformado de um modo imprevisível. 

Mas o masculino sagrado, eu diria que é Metatron. 

É o «Ehier Asher Ehier», «Eu sou aquele que eu sou», «Eu sou aquele que eu fui, que eu sou 

e que eu serei», «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida», «Eu sou o Alfa e o Ômega». 

Você é isso? 

Qualquer que seja a Luz? 

Quaisquer que sejam as experiências? 

Quaisquer que sejam suas percepções? 

Quer seja na natureza, quer seja em si mesmo ou nas relações com quem quer que seja ou o 

que quer que seja? 

 

A Luz mostra-lhe se você ainda é uma pessoa ou não. 

Mas lembre-se, também, de que não há culpa a ter. 

Se você tem necessidade de tomar um medicamento químico para tratar alguma coisa desse 

corpo, faça-o. 
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Você não é esse corpo, então, se tem que fazer, contanto que ele fique tranquilo e que ele 

não sofra, não é? 

É a mesma coisa para todas as suas relações. 

O Amor não é sempre aquiescer a tudo. 

É, por vezes, como o fez Cristo, saber praguejar, não é? 

Mas nem mesmo dizê-lo, a Luz encarregar-se-á disso por você, uma vez que você não é mais 

uma pessoa. 

Todo o jogo que se desenrola agora é dar-lhe a ver a distância cada vez maior que pode 

existir entre uma pessoa, mesmo espiritual, e aquele que não é mais uma pessoa. 

Em um caso há sofrimento, em um caso há interrogações, há necessidade de compreensão, 

necessidade de consumar e, quando não há mais a pessoa, tudo é consumado na pessoa. 

E aí, é claro, o estado de Graça, a espontaneidade, a humildade, a simplicidade, o Fogo do 

Coração, tudo isso se faz independentemente de você. 

A cada olhar, a cada gesto, como a cada cochilo. 

Tudo isso é o que você vai viver, muitos de vocês já o vivem, mas não fizeram a ligação 

ainda. 

 

Portanto, pessoa, ou não há pessoa. 

Há alguém ou não há mais alguém, há apenas a Vida. 

É isso estar na vida e ser liberado vivo e, também, viver a Ascensão, de maneira individual, 

neste período. 

Então, é claro, entre vocês há os que viveram sua origem estelar, suas linhagens estelares, 

que são ávidos de experiências. 

E é lógico, porque essa avidez de experiências aportou-os, se posso dizer, ao mais próximo 

da Porta Estreita ou do Coração do Coração. 

Mas, depois, lembrem-se de que ninguém de exterior a vocês, nem qualquer Luz exterior a 

vocês, em sua eternidade, pode decidir por vocês. 

Mas se a pessoa está, ainda, à frente, então, você não está livre, mas nenhuma culpa. 

Como eu disse, não são mais jogos de sombra e luz, não é mais o bem e o mal, tanto em 

vocês como em seu exterior, é apenas a resolução final. 

 

Portanto, o melhor que você aquiescer à sua eternidade, melhor você estará presente, 

totalmente, aqui. 

Mas você terá a consciência total de não ser uma pessoa, e de não ser, tampouco, de tal 

origem ou de tal dimensão. 

Você viverá a espontaneidade, você viverá a Autonomia total interior, quaisquer que sejam as 

circunstâncias desse mundo, qualquer que seja a guerra, quaisquer que sejam as privações, 

quaisquer que sejam os eventos. 

Você não se torna inabalável, é a Luz que é inabalável; a pessoa será, sempre, abalável. 

Aliás, ela morre, sempre, mais cedo ou mais tarde, não é? 

 

Portanto, tudo isso é guiado, nós o dissemos no ano passado, através de algumas coisas que 

se manifestaram a vocês, em especial o Espírito do Sol, o Coro dos Anjos e, mais 

recentemente, vocês tiveram o Sem Nome, ou o Último, se preferem, quando as palavras 

chegam espontaneamente. 

Não há qualquer entidade de outros lugares ou qualquer entidade daqui que guie o que é dito. 

As palavras saem sozinhas, como a Luz sai sozinha. 
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É essa espontaneidade que vai dar-lhe a liberdade interior e, sobretudo, de não mais ser 

afetado pelo que há a viver a pessoa, nas circunstâncias tão específicas das últimas fases do 

Apocalipse ou da Revelação. 

É claro, progressivamente e à medida das semanas, dos dias que vão escoar-se, vocês 

constatará, se segue esses alguns conselhos, que a alegria não tem mais necessidade de 

suporte, é seu estado natural, que a paz não tem necessidade da paz exterior, é seu estado 

natural no que você é. 

O mesmo que Cristo – que chegará como um ladrão na noite – já está aí. 

 

Então, é isso o masculino sagrado, que, de algum modo, desposou o feminino sagrado. 

É a Androginia Primordial. 

É, eu os lembro, o ponto o mais alto, antes do décimo terceiro corpo, ou seja, o décimo 

segundo corpo, antes do décimo terceiro corpo, ou seja, a Fonte de Cristal, que é a Fonte em 

vocês, que está em seu coração, é claro. 

Então, eu posso apenas convidá-los não a refletir, mas a aproveitar de todas as 

circunstâncias da vida, tanto agradáveis como desagradáveis ou, mesmo, muito 

desagradáveis, para crescer na paz. 

Porque a verdadeira paz, e isso, também, nós o dissemos há anos, enquanto sua paz é 

condicionada, ou sua alegria é condicionada a uma alegria exterior ou à ausência de 

sofrimento interior, você não pode viver a Alegria. 

Porque a Alegria não é condicionada pela circunstância da pessoa, ou das relações, ou dos 

eventos, ou do que quer que seja. 

 

Vocês vão todos tornar-se Ma Ananda Moyi, não é?, se já não foi feito. 

Vocês vão todos tornar-se Cristo, se já não foi feito. 

Porque, quando você está, realmente, na Eternidade, o que pode acontecer à pessoa que 

concerne à Eternidade? 

Nada, uma vez que, de todo modo, mesmo fora dos eventos coletivos que você vive, nós 

todos sabemos, pertinentemente, que, quando estamos encarnados na Terra, há o momento 

do nascimento e o momento da morte. 

Você nada tem a levar consigo, nem dinheiro, nem amor, nem rancor – aliás, você nada leva. 

Simplesmente, você se torna o que você é, de maneira cada vez mais, como eu disse, 

estrondosa. 

E é isso que lhe é dado a observar. 

E a Luz passará na força, não porque ela é força, mas porque ela é Evidência. 

E a evidência da Luz não pode manter-se diante das manobras, diante do ego, diante das 

estruturas que o impediram de ir para a Luz, sejam elas as religiões, todas, sem exceção, 

mesmo se houve grandes místicos em todas as religiões. 

 

Hoje, vocês não estão mais nesses tempos. 

Vocês estão na época da espontaneidade e da emergência da Luz, não mais de maneira sutil 

pelas partículas adamantinas, ou nos vórtices, ou nos povos na natureza, mas, antes de 

qualquer coisa, aqui, no meio de seu peito. 

E se você escuta seu coração, mesmo se ele bata de forma bizarra, você verá que, no final, 

há a paz. 

E quer seja pela morte de algum lugar, quer seja por uma alegria inextinguível que lhe cai por 

cima, naquele momento, você rirá do personagem na cena de teatro. 

E você aceitará, realmente, ao vivê-lo – não intelectualmente – que esse mundo é ilusório. 
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E você jogará tudo o que a Vida pede-lhe para jogar, sem ficar tributário disso, de modo 

algum, quer sejam as circunstâncias do corpo, as circunstâncias de sua vida familiar, afetiva 

ou social ou, mesmo, espiritual. 

 

Portanto, é Metatron. 

Lembre-se, Metatron é a força bruta. 

É o que está ao mais próximo da Fonte, é a imagem da Fonte, é a primeira emanação após a 

gestação. 

A Fonte é o que ela é, Metatron é o que ele é, mas não há diferença. 

Você é tudo isso também. 

Portanto, é através dessas inumeráveis idas e vindas que você tem vivido, se posso dizer, 

durante esses anos, essa progressão vibratória para outros que seguiram os processos 

sucessivos de ativação – para aqueles que não os viveram ainda, você tem a mesma 

possibilidade, isso foi dito e redito não há muito tempo – é a você que cabe ver claramente 

agora. 

Nós estamos aí, em você, à sua disposição. 

E você? 

Você está à disposição de si mesmo, em sua eternidade, ou à disposição de sua pessoa? 

É isso que se revela à sua consciência, e é isso que vai tomar cada vez mais importância em 

sua vida. 

 

Vocês têm, todos, a Inteligência da Luz que se manifesta. 

Por exemplo, vocês falam, frequentemente, de alimentos. 

Vocês sabem muito bem que, quando comem, a um dado momento, vocês ainda têm, talvez, 

fome, mas tudo se fecha. 

Você tem, por exemplo, você reencontra alguém, você tem vontade de reencontrar tal 

pessoa, eu não falo de relação amorosa, mas de relação de coração a coração, e você vê 

que isso não acontece como você queria. 

Isso não é a sombra, isso quer dizer que há, ainda, pessoas, e que a transparência e a 

espontaneidade não estão, ainda, tão presentes assim. 

Porque, assim que está presente, você não coloca mais a questão de sua pessoa. 

Se essa pessoa tem fome, você a alimenta; se ela quer dormir, você a deixa dormir; se ela 

tem dor, você pode intervir ou fazer intervir a medicina, é claro, mas você não é concernido. 

 

Portanto, não é uma tomada de distância. 

Poder-se-ia dizer que não, é uma negação da realidade, mas não, absolutamente, é, bem ao 

contrário, a instalação na Eternidade, que lhe mostra as coisas de todas as maneiras 

possíveis: o Espírito do Sol, o Coro dos Anjos, a própria Fonte. 

E o conjunto de estrelas está, agora, em seus céus, você sabe disso. 

Há cada vez mais coisas incomuns que são tomadas em foto, que são vistas, e por cada vez 

mais irmãos e irmãs. 

Então, é claro, é, ainda, segredo, porque é preciso não falar demasiado disso, é preciso não 

passar por louco, é claro, porque você sabe o que é a convenção e o hábito. 

 

Mas você consigo mesmo, onde você está instalado? 

Você deixa a preeminência para a Luz ou para a manifestação de sua pessoa? 

E isso não, unicamente, nos momentos de alinhamento ou nos reencontros que você tem, 

mas sempre. 
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Isso quer dizer que, mesmo pela manhã, quando você acorda, mesmo se não saiba quem 

você é, o tempo de emergir, ou de colar, eu diria, à realidade, você é isso, de toda a 

eternidade. 

E eu creio, aliás, que Bidi insistiu, e mestre Ram também, sobre o momento do despertar e do 

adormecer; à época, nós havíamos falado da revisão dos eventos do dia, para perdoá-los, 

antes de dormir. 

Não vale mais a pena jogar em tudo isso, mesmo se, ainda, alguns de vocês tenham 

necessidade disso. 

Mas vocês têm uma multidão de técnicas, uma multidão de yogas, uma multidão de vibrações 

e de circunstâncias que lhes são oferecidas pela Luz agora, para perceberem que vocês são, 

integralmente, a fonte de tudo. 

 

Há tanto Cristo como o Arconte chefe na estrutura desse mundo. 

Lembre-se de que o Absoluto é inclusivo, ele nada exclui. 

Ele aceita, com a mesma equanimidade, o que a pessoa pode nomear de bem e de mal – 

porque não há nem bem nem mal. 

E se você não o vive em sua vida, quando é que você vai vivê-lo? 

O impacto da nova Tri-Unidade Arcangélica, o impacto do estado de Graça e da Ascensão, a 

atualização da Ascensão, como eu a nomeei, é exatamente isso agora. 

Onde você põe suas prioridades? 

 

Lembre-se: há muito tempo, eu falei do frasco e dos amendoins. 

E, agora, eu posso dizer, também, que jamais houve frasco e jamais houve amendoins, e 

jamais houve mão, tampouco. 

Será que você apreende isso? 

Então, é a você que cabe vivê-lo. 

Eu lhe digo, é uma coisa, mas, se você não o vive, isso para nada serve. 

Então, deixe trabalhar a Luz em manifestação a partir de seu coração, mesmo se você sinta 

uma Presença no Canal Mariano, mesmo se você veja os irmãos Vegalianos em sua 

cabeceira, à noite, mesmo se você leve um dragão daqui até sua casa. 

É claro que são ajudas, é claro que é agradável estar nessas companhias, mas você está na 

companhia de si mesmo? 

 

Bizarramente, eu poderia dizer que o masculino sagrado, que visa a atualização do Amor e da 

Luz nesse mundo, é algo que o chama a ainda mais interioridade. 

É paradoxal, quanto mais você vai ao interior, mais isso sai. 

E sim, é normal, não há diferença entre o interior e o exterior. 

Essa é a ilusão desse mundo. 

Aliás, não há interior nem exterior. 

Não há barreiras e não há limites, exceto aqueles que você escolha experimentar aqui, 

privado, é claro, da conexão à Fonte, como foi o caso há tanto tempo. 

Mas, agora, terminou. 

Reencontrar sua herança galáctica, sua herança estelar é manifestar isso a cada minuto, ao 

invés da pessoa. 

 

Aí está o preâmbulo, se quiser, do que eu tinha a dizer sobre as Crônicas da Ascensão; se 

você quiser títulos, são as Crônicas da Ascensão, ou as últimas... Últimas. 

É o que vai permitir-lhe, se quiser, viver concretamente, e pôr-se não mais em sobreposição 

entre o efêmero e o Eterno, mas deixar, realmente, a Luz ser o que você é. 
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Então, é claro, se há questões práticas em relação a tudo isso, eu permaneço com vocês. 

Não são questões tão importantes como as da última vez, mas se há necessidade de 

precisões em relação a isso, eu permaneço ainda um momento com vocês, mesmo sabendo 

que muitos Anciões subirão ao púlpito, se posso dizer, para testemunhar durante essas 

Crônicas da Ascensão deste mês. 

Alguns vão sacudi-los. 

 

… Silêncio… 

 

Ei, partiram todos ou o quê? 

Não há mais ninguém, é isso? 

 

Então, já que eu sou o mestre de cerimônia, vou dar os diferentes intervenientes que vocês 

terão: todos os Melquisedeques. 

É claro, aqueles que são nomeados e, também, talvez, aqueles que jamais se nomearam e 

que não dirão seu nome hoje. 

Então, estamos plenamente no masculino sagrado. 

Não há lugar, nessas Crônicas do mês de abril, para os Arcanjos, exceto, é claro, em outras 

circunstâncias, mas no que nós lhes oferecemos a ler, a escutar, a ouvir, é a assembleia dos 

Melquisedeques que vem render uma homenagem, se posso dizer. 

É, aliás, por isso que eu vejo que não há muitos homens, eles fugiram, porque os homens 

não gostam muito do masculino sagrado. 

Mas é normal, lembrem-se: o feminino sagrado é preliminar ao masculino sagrado. 

Pretender o masculino sagrado sem feminino sagrado, isso dá os Arcontes. 

 

Questão: você diz que não há mais datas, e acreditamos, mas muitos irmãos e irmãs 

pensam que o Evento poderia chegar em muito tempo e você não aceita, jamais, essa 

eventualidade. 

Você diz: «não é em um ano, é amanhã». 

 

Mas não é amanhã, é hoje. 

 

Questão: de acordo, mas o problema, é o problema de comunicação, finalmente... 

 

Não, caro amigo, é muito simples: se você está inscrito na pessoa, você está submisso ao 

que eu digo. 

Se você não está inscrito na pessoa..., e, aliás, isso é muito simples, todos aqueles que 

fizeram como você diz, planos sobre o cometa em relação ao fim do mundo, em 2011 ou em 

2012, eu já havia dito, em 2012: se vocês pensam em escapar dos impostos pelo fim do 

mundo, vocês se enganam grosseiramente, por falta, aliás. 

Então, isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que aquele que expressaria isso, ainda está inscrito na pessoa. 

Quer dizer que ele se nutre de Luz, mas que ele não é Luz. 

É tudo o que isso quer dizer. 

Você tem necessidade do evento coletivo para ser livre? 

De qualquer modo, você será livre em sua morte. 
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Simplesmente, há uma sequência de eventos que sobrevêm sobre a Terra, que não estão 

ligados ao que lhes dizemos, ou ao que vocês possam pensar, mas que são a realidade que 

vocês podem observar no céu ou na tela de sua internet. 

Vocês veem bem todos os animais que partem; isso começou, aliás, antes de 2012, vocês 

veem bem os buracos na terra, vocês veem bem os meteoritos. 

 

Questão: esses sinais, ninguém os nega, mas sabe-se bem que eles podem durar longo 

tempo, em uma estabilidade ou um crescimento lento... 

 

Enquanto você é afetado pela duração e pelo tempo, é que você não é livre. 

 

Questão: eu não sou afetado, mas por que, em seus discursos, é «imediatamente» e, 

entre nós, sabe-se que não é, necessariamente, de imediato? 

 

Mas o que não é de imediato? 

 

Questão: o aspecto coletivo, os três dias. 

Sabe-se, também, que Maria, aparentemente, queria que fosse o mais distante possível 

para que fosse mais suave. 

 

Mas perfeitamente, é o que eu ia dizer. 

Mas o mais longe possível não se conta em dezenas de anos, nem mesmo em anos. 

O que representa, por exemplo, se você toma a Liberação da Terra, do núcleo cristalino da 

Terra e a subida da Onda de Vida, isso foi em 2011-2012, não é?, início de 2012. 

Depois, uma vez que isso foi realizado, qual a importância? 

E eu diria mesmo, porque esperar? 

Quem é que espera se não é a pessoa? 

Quem vai fazer planos sobre o cometa? 

«Ah, bem, já que acabou, eu não vou pagar os meus impostos», «Ah já que acabou, eu vou 

acertar minhas contas.». 

Mas não se inquiete, há muitos seres humanos, quando eles compreenderem, realmente, que 

é o fim, que vão entregar-se a atos que não são, verdadeiramente, humanos. 

Então, é claro, Maria espera o último momento, mas não somos nós que esperamos o último 

momento. 

Nem Maria, nem a Terra, nem vocês, mesmo coletivamente, nem mesmo Nibiru visível 

 

Há muitos fatores que são levados em conta. 

Nós temos a certeza, já há muito tempo, desses eventos, porque eles se produziram a cada 

dez mil anos sobre a Terra. 

Não é algo de novo. 

Não é algo que lhes cai por cima inesperadamente, pois todos os cientistas que se 

interessam pelo céu como pela Terra, sabem disso, pertinentemente. 

Mas ninguém conhece a data. 

Quando eu digo «é hoje», a armadilha seria, justamente, entrar na pessoa e conduzir-se 

como se houvesse um evento que iria chegar e pôr fim aos compromissos, aos contratos que 

vocês fizeram, esperando escapar do que quer que seja. 

Agora, o evento dos três dias pode ser não importa quando. 
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Eu mesmo disse, e creio que isso foi reespecificado na última vez, que vocês tiveram um 

plano cronológico que não poderia ser mais perfeito, dado por Anael. 

Mas quando vocês tenham saído da linearidade do tempo, o tempo não existe mais. 

Ele existe para a pessoa, para a fisiologia desse corpo, é claro, para os impostos também, 

você me dirá, e para os aluguéis também. 

Mas através disso, você mesmo vê onde você se coloca. 

O que é o mais importante para você? 

Pagar seu aluguel, seus impostos, escapar do aluguel e dos impostos? 

Ou encontrar sua eternidade? 

 

Enquanto isso não está à frente, você não pode ser livre. 

E todas as datas que serão dadas por mim, mesmo que seja um sismo preciso que eu possa 

dar-lhes a tal hora, tal dia, em tal lugar, o que é que isso vai mudar em sua vida? 

Se eu lhe digo, realmente: o fim chega em três dias, o que é que isso vai mudar em sua vida? 

Se você pensa que isso vai mudar qualquer coisa em sua vida, por exemplo, você pega seu 

carro e entra em sua casa para pôr-se em sua cama, isso prova que você nada 

compreendeu. 

 

Porque aquele que é livre não tem o que fazer com os eventos e as datas. 

Ele pode estar interessado pelo que se desenrola no plano material, em seu corpo, sobre a 

Terra, na sociedade, mas ele não faz desse evento anunciado há milhares de anos, inscrito 

nas pedras, nos templos, por toda parte, em todas as culturas da Terra, ele não faz disso um 

objetivo em si. 

Isso foi um objetivo no princípio, como eu ainda expliquei na última vez, segundo o princípio 

da vara e da cenoura, mas não há mais vara, não há mais cenoura. 

Quando eu lhes peço para deixar emergir o que vocês são, é bem para percebê-lo, 

independentemente de todo o desenrolar cronológico e independentemente de qualquer data. 

 

Os vulcões, por exemplo, que estão, agora, despertos no cinturão de fogo do Pacífico, eu falei 

disso há mais de dez anos, eu falei disso em minha vida, também, hein?, do fogo, desse 

modo. 

Isso levou de sete a oito anos para chegar. 

O que são oito anos, mesmo para aquele que está inscrito na pessoa, em relação a todas as 

vidas passadas no confinamento? 

E mesmo se fossem dez anos, mas eu o convido não a escutar as datas, mas a olhar o que 

se produz: esse sistema mantém-se, eu diria, apenas pelo hábito. 

 

A Ascensão não se..., há, aí, um momento preciso identificado, e isso, eu sempre disse, é 

quando vocês verão algo no céu durante uma semana. 

Mas aí vocês saberão, porque a Terra terá tremido muito mais do que antes, os ventos serão 

desencadeados como eu havia anunciado também... , quando eu anunciei isso, há doze 

anos, todo mundo disse: «Aí, o Omraam perdeu a cabeça». 

Quando Sereti disse, quando de suas primeiras intervenções, o guia azul de Sirius, que 

Mercúrio seria reabsorvido pelo Sol, e que o Sol ia transformar-se em gigante, isso pareceu 

completamente aberrante, e é, no entanto, o que está se produzindo. 

 

É a pessoa que procura uma data para libertar-se da pessoa. 

Ora, eu lhe disse, e disse, de maneira geral, que vocês não podem servir-se de sua pessoa 

para serem liberados da pessoa. 
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O princípio da data é exatamente a mesma coisa. 

É uma coisa interessar-se pelo que se desenrola sobre a Terra, por necessidade de 

informação, é outra coisa esperar, há anos, por uma data. 

São duas coisas totalmente diferentes, e isso traduz duas coisas diferentes. 

No primeiro caso, há uma forma de curiosidade, mesmo, de ver como se desenrola a ilusão, 

porque aquele cuja casa cai-lhe sobre a cabeça, quando há um sismo, não é uma ilusão, 

hein?, não se deve dizer a ele que o telhado que lhe cai sobre a cabeça é uma ilusão, pois ele 

morre, e ele reencontra a Verdade. 

E, no outro caso, isso assinala o quê? 

A presença de um ego que quer controlar, dominar o tempo. 

 

O tempo é uma criação Arcôntica, ligada às esferas de Saturno. 

É claro que há uma cronologia. 

É claro que os profetas deixaram-nos há muito tempo, mas esse problema é velho como o 

mundo, e eu creio que os Gauleses tinham medo de que o céu caísse-lhes sobre a cabeça e, 

em todos os ritos antigos, ditos pagãos, quer sejam de Delfos, quer sejam entre os Astecas, 

quer sejam nas civilizações que já desapareceram, havia, sempre, essa interrogação sobre o 

tempo. 

Sempre houve essa interrogação sobre o fim. 

Por quê? 

Porque ele está inscrito, mesmo na memória dessa pessoa, através do nascimento e da 

morte, como eu o disse, mas, também, simplesmente, através dos anos, das estações que 

passam, do inverno que se reproduz a cada ano. 

Tudo é cíclico nesse mundo, tudo é confinado. 

 

Então, é claro, quer vocês vejam a evidência do fim, quer vocês estejam procurando uma 

data ou quer vocês a recusem, isso nada muda no que é. 

Então, se vocês ainda estão preocupados com as datas, e as datas que eu dei foram sempre 

verificadas – eu falei de 7 de janeiro, um sinal visível no céu que não era Hercobulus, foi 

visível durante quase um mês, a olho nu, um pouco menos tempo em algumas regiões –, mas 

vocês veem bem o que aconteceu desde o início deste ano. 

É a história da rã que é aquecida. 

A rã está abaixo do nível da água em que está cozinhando, a temperatura sobe, e a rã se 

pergunta quando é que isso vai terminar, ao invés de subir acima do nível e ficar livre, por si 

mesma. 

É a isso que vocês são confrontados. 

 

Então, é claro, o ego vai apropriar-se disso para dizer tudo o que eu disse, ou seja: «Ah, bem, 

então acabou, aproveitemos», mas quem pode dizer isso, se não é a pessoa? 

Ninguém mais. 

Ao passo que, quando há acolhimento total da Luz, não há qualquer interrogação, mesmo 

sobre os carmas, sobre as vidas passadas ou, mesmo, sobre o que você é nesse mundo. 

A espontaneidade é a regra. 

A humildade e a simplicidade. 

É claro, isso não o impede de fazer seus estudos, não o impede de interessar-se pela 

escrituras, por exemplo, mas será que você é tributário disso, ainda? 

 

E eu o repito, como disse na última vez: tudo está pronto. 

Isso pode ser em uma hora, pode ser em um ano, pode ser em dez anos. 
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Mas se você observa os sinais – eu não falo de datas que vocês imaginam ou que damos, 

mas olhem o que acontece em vocês –, será que muitos de vocês pensaram que poderão 

manter uma vida normal durante esses anos, mesmo sendo jovens? 

Com lapsos de memória, os pensamentos que desaparecem, o corpo que desaparece? 

É impossível. 

 

As datas foram importantes após as Núpcias Celestes, e durante as Núpcias Celestes, para 

as descidas da Luz, para os encontros vibratórios, que foram as abordagens da Luz. 

Vocês foram, aliás, chamaram-nos de ancoradores de Luz, os semeadores de Luz e os 

portadores de Luz. 

Mas ancorador de Luz, semeador de Luz, pouco importam os nomes, ou semente de estrela, 

isso quer dizer que havia alguma coisa que não estava, ainda, atualizada. 

Mas, hoje, o que é que lhes dizemos já há dois anos? 

Vocês são a integralidade da Luz, e que nada mais existe. 

 

E se sua vida não está em adequação com isso, isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que em algum lugar, nas estruturas efêmeras, nos casulos, quer seja o corpo 

físico, fisiológico, quer seja no mental, quer seja nas emoções ou no causal..., mas não é uma 

condenação o que eu digo, é um convite para ver onde vocês estão, e para aceitar, do 

mesmo modo, quer você seja uma pessoa no ego ou um ser liberado vivo, real e 

concretamente, é a mesma coisa. 

Tudo isso são apenas jogos. 

E se você vive a Liberdade, é claro que o corpo vai chamar-lhe a atenção para os alimentos, 

que os impostos vão chamar-lhe a atenção, que o banco vai telefonar-lhe, se você estiver 

descoberto. 

Mas a que você está sujeito? 

Para que alguns de vocês, entre os irmãos e irmãs, estão, ainda, submissos ao tempo? 

Porque esse mundo está inscrito no tempo. 

 

Questão: eu sei que eu estou na pessoa, mas há momentos de cansaço, incluindo para 

os Liberados. 

Então, você compreende que há momentos em que há vontade de que isso pare. 

 

Eu compreendo, sobretudo, que isso concerne a você consigo mesmo. 

 

Questão: sim, mas eu não sou o único. 

 

Mas é claro, vocês são milhares a viver isso. 

 

Questão: e eu lhe digo, diga à Fonte: «Mas acelere, porque isso vai agora!». 

 

Mas caro amigo, nada há a acelerar, uma vez que tudo é perfeito. 

Se tudo é perfeito, isso quer dizer o quê? 

Que se há essa espécie de impaciência, de fulminação interior, e é o caso para muitos de 

vocês, vocês viveram o contentamento e vivem os tormentos da pessoa, isso quer dizer o 

quê? 

Isso quer dizer que há, ainda, uma pessoa. 

Eu não te peço para saber, uma vez que você já sabe, mas o que é que você faz para não 

mais ser uma pessoa? 
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A questão está aí. 

 

Questão: a pessoa nada pode fazer... 

Eu sou uma pessoa, eu nada faço uma vez que a pessoa nada pode fazer. 

Então, isso está claro. 

 

Não, caro amigo, não foi isso o que eu disse. 

Eu expliquei bem que havia uma superposição do corpo de Existência e fusão no corpo de 

Existência. 

Se ele se manifesta em você, e isso se manifesta em cada um de vocês, em alguns 

momentos: «Estou cansado, é longo, quando isso termina?», e outros estão, ao contrário, 

encantados por terem, ainda, a chance, se posso dizer, de viver, por exemplo, uma 

maternidade, uma criação artística, relações entre irmãos e irmãs, ou de reencontrar os 

dragões ou de divertir-se, se a Luz lhes permite, mas isso nada muda no processo final. 

 

É seu ponto de vista ou o ponto de vista de alguns irmãos e irmãs. 

E quanto mais você entrar, como você mesmo diz, em qualquer coisa mais monstruosa nesse 

Face a Face, mais você estará aborrecido com a matéria, e mais você será fortalecido em seu 

masculino sagrado. 

 

E isso é típico dos irmãos e irmãs que viveram os processos das Coroas, de uma das Coroas, 

mesmo que não todas, um processo vibratório, qualquer que seja, mas que não viveram, 

totalmente, como dizer, o feminino sagrado. 

 

E isso se vê, sobretudo, junto aos homens. 

Portanto, isso quer dizer que a pessoa está à frente. 

Você poderá saber que o Absoluto é a Verdade, enquanto não é vivido, isso para nada serve. 

Você poderá saber suas origens estelares, sua origem galáctica, você poderá ter vivido a 

Onda de Vida, mas, se você não deu esse último passo, que ninguém pode dar, bem você vai 

correr atrás da alegria ao invés de ser a alegria. 

E, portanto, o tempo vai tornar-se insuportável, e ele vai tornar-se cada vez mais insuportável, 

tanto no corpo como na sociedade. 

Você vê bem, de qualquer forma, o que se desenrola em seu país. 

Você vê bem os tournicoti-tournicota da política, de todos os sistemas, quaisquer que sejam. 

O homem não sabe mais para onde virar-se. 

Há, é claro, os que nem mesmo são tocados por tudo isso, mas eles, também, ali passarão, 

pelo buraco da agulha. 

 

Então, o que é que você tem a fazer em relação a isso? 

É encontrar a paz. 

Enquanto você está na busca de uma data ou na projeção de uma data, que ela seja dada 

por mim, verdadeira ou falsa, isso nada mudará. 

Você crê, sinceramente – a menos que seja um verdadeiro sábio – que, se lhe dissessem que 

você vai morrer em três semanas, que é capaz de superar isso? 

Exceto os grandes seres, que superaram, justamente, a pessoa. 

Vocês sabem, há alguns seres, no século XX, que enviaram seu anúncio de morte antes de 

sua morte, porque seu anjo guardião lhes havia dito que eles iam morrer a tal hora e em tal 

dia. 

Essas pessoas estavam em paz, porque elas não eram mais uma pessoa. 
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Há uma negação fantástica do ego – e eu não falo de uma pessoa em especial – de tudo o 

que toca a imortalidade, porque o ego considera-se como imortal e ele não pode considerar-

se de outro modo que não como imortal. 

Caso contrário, é sua morte. 

Mas a imortalidade do ego é um engano, quer seja através dos filhos, através das obras de 

arte, através de uma história ou uma descendência, tudo isso nada quer dizer. 

 

Como nesse mundo, você tem obrigações, por exemplo, você é pai ou mãe, você tem irmãos 

e irmãs, filhos ou pais, você se encarrega deles. 

Mas isso não é a Luz que o decidiu. 

Será que isso quer dizer que aquele que é liberado vai afastar de si todas as 

responsabilidades? 

Não. 

Ele não as viverá do mesmo modo, é o que nós nos matamos de chamá-los e nomeá-los «as 

mudanças de pontos de vista». 

A dificuldade é que esse sozinho desse Face a Face é ligado apenas à preeminência da 

pessoa. 

Você poderá saber que a pessoa é uma ilusão, enquanto você não tenha vivido o Coração do 

Coração – eu não falo de vibrações aí, hein?, eu não falo das Coroas radiantes, da Onda do 

Éter ou do Canal Mariano, eu falo de mecanismos os mais íntimos da consciência, que se 

situam no momento da extinção da consciência –, enquanto você não tenha se alimentado do 

que você é nesse nível, você continuará não na ambivalência, mas – é válido para todos os 

irmãos e as irmãs – nas tralhas que oscilam, que não são estáveis. 

A verdadeira paz é algo que é eterno, que não depende nem do tempo nem desse mundo, 

nem desse corpo nem de qualquer história que seja. 

 

Então, como você pode aguardar, esperar ou temer – é o mesmo princípio – ou negar, aliás, 

um evento final, e ser livre desse evento final? 

Você vê, através do que é pronunciado nessas frases, mesmo o apego ao fim, se posso dizer. 

Mas jamais houve início nem fim, são histórias nas quais nós temos trabalhado, vocês todos e 

nós todos, para dar as condições as mais adequadas, se posso dizer, à Liberação da Terra, 

que já se realizou, e à sua Liberação coletiva. 

E, ainda uma vez, eu o repito a cada vez, jamais foi questão de uma Ascensão coletiva, é 

uma Ascensão do Sistema Solar, mas, quando vocês reencontram sua liberdade, vocês são 

livres de ir onde quiserem, em função do que vocês são, naquele momento. 

Ninguém lhes impõe limites, apenas vocês mesmos, Arcontes ou não Arcontes, maus 

rapazes ou não maus rapazes. 

 

Faça a experiência. 

Quanto mais você desaparece da pessoa, mais você deixa a Luz emanar, menos você estará, 

como dizer..., na expectativa do que quer que seja. 

A expectativa é algo de terrível porque, mesmo para alguns seres despertos, isso induz 

projeções, isso induz uma adesão ao tempo. 

É paradoxal para alguém, que não quer mais viver o tempo, e é, no entanto, o que se produz. 

Eu disse, há algum tempo: é aquele que diz que é. 

Isso, é para o que lhes acontece, mas é a mesma coisa para esse mundo. 

 

Todo o trabalho foi realizado. 
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As diferentes obras alquímicas, a Obra no Branco, a Obra no Negro, a Obra no Amarelo, a 

Obra no Vermelho, as Núpcias Celestes, as Etapas, as múltiplas reversões da garganta, as 

estruturas do corpo de Existência. 

E sim, você vê, esse mundo ainda existe. 

Certamente, ele está moribundo, mas ele continua aí, aos seus olhos. 

Seu corpo continua aí, há, sempre, o banco que o chama, é preciso continuar a levantar-se 

pela manhã, se você está na idade de trabalhar. 

Bem, sim, porque você acredita nisso. 

Mas se você é livre, será que você se preocuparia, mesmo, de ter mulher, filhos, teto ou 

alimento? 

A Graça, realmente, aportará isso a você, e há irmãos e irmãs que vivem assim. 

 

Mas, agora, não há escapatória. 

Ser liberado da pessoa é encontrar o Coração do Coração, o momento da Última Presença, 

da Infinita Presença ou de Shantinilaya, se quiserem. 

É o momento do último basculamento, mas isso concerne à consciência, isso não concerne 

às vibrações ou à sua vida como pessoa. 

É um momento íntimo, que não pode ser desencadeado por ninguém, exceto por você – 

quando você se reconheceu no que você é. 

Portanto, o tempo, é claro que você vive momentos em que o tempo pode parecer-lhe muito 

longo, ou muito curto, aliás, mas tudo isso são apenas ilusões. 

 

Outra questão. 

 

Questão: qual é o mecanismo que se quando se encontra em um automóvel e não se 

sabe mais quem se é, aonde vai, o que se faz ali? 

 

Mas isso é ótimo. 

Isso prova o desaparecimento do efêmero. 

E, aliás, se você pode desaparecer em um acidente de carro terrível, você será liberado 

imediatamente, não é? 

Se você considera que não é uma liberação, ter um acidente de carro – esse não é o objetivo, 

hein? – do que se produz, mas eu estendo um pouco a resposta. 

Se você tem medo disso, é que você está, ainda, apegada à pessoa. 

Agora, o que é que se produz, precisamente, nesses momentos? 

É a dissolução de todo elemento histórico e pessoal. 

Então, de momento, você o vive de modo abrupto, cada vez mais incômodo, mas virão 

momentos nos quais isso vai durar horas, dias – antes, mesmo, da estase, talvez. 

Vocês serão loucos, no plano de observação desse mundo. 

Mas vocês não estão. 

É esse mundo que está louco, não vocês. 

Vocês encontram a Verdade. 

A contrapartida é o que eu exprimi anteriormente, é quando isso se produz, se vocês estão 

atentos, verão que, depois, vocês estão na alegria. 

O fato de que a pessoa desapareça, que vocês não saibam mais onde estão, aonde vão e 

quem vocês são libera-os. 
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Aliás, vocês veem que, quando não são mais essa história, essa pessoa, que não sabem 

mais onde estão, é similar pela manhã, ao acordar, aí vocês são livres, vocês continuam 

vivos, não? 

Bem ao contrário, é..., eu diria que é o único momento no qual vocês estão vivos, realmente, 

e na totalidade. 

E eu digo, agradeçam, se posso dizer, seu coração. 

Agradeçam a Luz por terem a oportunidade de viver isso, mesmo se lhes pareça, como foi 

dito na questão anterior, absolutamente detestável e absolutamente, cada vez mais cômico 

ou tragicômico, se posso dizer. 

Bem, sim, mas é o único modo. 

Cada um vai, se posso dizer, em seu ritmo de revelação. 

Vocês são, todos, tributários de um momento coletivo. 

 

Muitos de vocês viveram a Liberação em 2011 ou 2012, outros, mais recentemente, mas, 

mesmo liberado, o mundo continua aí. 

E, se vocês são, novamente, afetados por esse mundo, de uma maneira ou de outra, é que 

vocês não são, suficientemente, o que vocês são. 

Porque o que vocês são não pode ser alterado nem pelo corpo, nem por essa vida, nem por 

uma alegria desse mundo, nem por uma alegria do além ou de outras dimensões. 

É a imobilidade total, e é Ma Ananda Moyi em êxtase total. 

E vocês acreditam que, quando se vive êxtases, tem-se, verdadeiramente, vontade de 

confrontar-se às ilusões desse mundo, além de suas próprias ilusões como pessoa? 

É claro, vocês devem estar presentes e, se a Luz decide pô-los na rua, por exemplo, ou seja, 

sem abrigo, sem dinheiro, sem profissão, sem alimento, aquele que é liberado permanece na 

alegria, aquele que tem medo perde a alegria. 

 

Tudo isso não são punições, nem bem, nem mal, é, simplesmente, a Luz que os ilumina. 

Vocês não podem mais esconder-se para si mesmos, vocês não podem mais mentir para si 

mesmos. 

Vocês podem, ainda, não ver algumas coisas, enquanto os irmãos e as irmãs veem, 

perfeitamente, enquanto eles não veriam algo neles do mesmo modo. 

Portanto, tudo isso é apenas esse jogo, se quiserem, da encarnação, da falsificação que é 

bem real. 

Quando vocês estão confinados, esse mundo aparece-lhes como muito denso, o que ele é, 

mas é, justamente, essa densidade que é irreal. 

Vejam, é invertido, aí também. 

 

Você sabe, houve épocas na Terra na quais houve o que foi nomeado de guerras mundiais. 

E apesar dessas guerras mundiais, há seres que receberam ensinamentos extraordinários. 

Eles pareciam passar através das bombas ou, então, eles morriam, eles tomavam a bomba 

sobre a cabeça, mas isso nada mudava. 

Tudo o que se desenrola em suas vidas, a uns e aos outros, está aí apenas para mostrar-lhes 

onde vocês estão nisso e deixar a atualização do masculino sagrado, ou seja, a emanação da 

Luz a partir de seu coração. 

 

É um movimento, se vocês refletem bem, que é um pouco ao oposto. 

Até agora, a Luz chegava, ela penetrava, ela ativava estruturas, a Coroa do Coração, 

o sacrum, a cabeça, o Canal Mariano, mas tudo isso, vocês tinham a impressão de que 

estava no exterior, é claro. 
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Primeiro, você se conscientiza de que tudo isso se desenrola em você e, depois, você vive 

que tudo isso são apenas histórias. 

É claro que as dimensões existem, é claro que os Arcontes existem, é claro que esse corpo 

existe, mas existir, isso quer dizer o quê? 

Existir quer dizer ter-se fora da Verdade. 

Veja a amálgama que foi feita entre a vida e a existência. 

A existência não é estar na vida; existir é ter-se fora da vida. 

 

Pergunte a todos os seres que fizeram experiências de morte iminente o que eles pensam 

desse mundo. 

Eles manifestam o Amor, qualquer que seja esse mundo. 

E conforme a intensidade da experiência de morte iminente que tenha sido vivida, há os que 

reivindicam o Amor e que vão trabalhar no Amor nesse mundo, e outros que sabem muito 

bem que tudo isso são apenas construções quiméricas que têm apenas um tempo. 

 

Em resumo, você encontra sua eternidade ou você continua a viver seu efêmero, eu diria, fim 

do mundo ou não fim do mundo, fim dessa dimensão ou não fim dessa dimensão. 

Isso é independente. 

Se você pensa esperar o momento do Apelo de Maria, dos três dias de trevas, da parada da 

rotação da Terra, do basculamento dos polos e da Ascensão da Terra para ser liberada, eu 

penso que você poderá esperar muito tempo, ainda, depois. 

 

Todo mundo é liberado, e eu o repito, a Ascensão não é para todo mundo. 

Há seres cuja alma está presente e cuja alma tem necessidade, independentemente de ser 

liberada do confinamento, de experimentar as dimensões. 

Isso faz parte da Liberdade. 

Mas vocês passam, todos, pela Promessa e o Juramento. 

E quando vocês vivem, real e concretamente, a Promessa e o Juramento, não por episódios 

de êxtase, não por experiências transdimensionais, não, tampouco, por um contato com os 

dragões ou com os elfos ou com o que quiserem, mas o contato consigo mesma, não na 

pessoa. 

 

Portanto, quando você vive – para voltar à questão – há momentos nos quais você 

desaparece, mas renda graças. 

É a Verdade; é a única verdade, aliás. 

A única verdade é quando você desaparece. 

Todos os jogos que são levados na superfície desse mundo, mesmo os mais espirituais, os 

mais entusiasmantes, os mais enriquecedores, mesmo para o coração, são apenas 

passatempos. 

Úteis, certamente, porque lhes permitiram beneficiar-se de diferentes irradiações que chegam 

sobre a Terra, há mais de trinta anos agora, e reconstruir sua eternidade. 

E agora, efetivamente, vocês desaparecem. 

Vocês veem bem, em suas vidas que, em alguns momentos, vocês não sabem, mesmo, mais 

quem vocês são, onde vocês estão e o que fazem. 

E, em outros momentos, ao contrário, vocês terão uma espécie de lucidez extrema sobre sua 

própria pessoa com, por vezes, mesmo, uma forma de desgosto, que pode levá-los muito 

longe na negação da própria pessoa. 
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Vocês não são uma pessoa, isso não quer dizer que a pessoa não exista, de momento. 

Isso quer dizer que o ponto de vista de onde vocês estão mudou. 

Não é um ponto de vista mental, é a realidade da consciência e, é claro, esses momentos vão 

tornar-se cada vez mais presentes. 

Antes, havia sobreposição, vocês estavam aqui presentes e viviam as revelações de suas 

linhagens, os contatos com a natureza, com os cristais, com os irmãos e as irmãs e, depois, 

agora, há momentos de grande vazio. 

Aí está a espontaneidade. 

Eu diria, mesmo, que, se vocês fossem espontâneos o tempo todo, o mundo não existiria 

mais, imediatamente. 

Porque cada instante que vocês vivem é colorido pelos hábitos desse mundo que não são, 

talvez, seus hábitos, mas que, entretanto, são os hábitos desse mundo. 

 

Há outras questões? 

 

Questão: por momentos, mesmo ao dirigir, eu me sinto invadida de amor, feliz como 

uma criança. 

Isso vem de mim ou de outro lugar? 

E por que isso não vem mais frequentemente? 

 

O que é um carro? 

É uma gaiola de Faraday. 

Há cargas elétricas que se acumulam. 

Como? 

 

Questão: … mesmo fora do carro, na natureza, eu me sinto invadida de amor. 

 

E por que se fala de carros, então? 

Porque eu ia sair nos carros. 

 

Questão: isso acontece mesmo ao dirigir. 

 

Bem, isso acontece não importa quando. 

 

Questão: isso vem de mim ou isso vem de outros lugares, e por que não mais 

frequentemente? 

 

Eu creio que vou tirar os martelos. 

É o que eu acabo de falar, durante mais de uma hora. 

Quer você seja invadido de amor até perder todos os sentidos, quer esteja no transporte 

amoroso, quer esteja no desaparecimento, é a mesma coisa. 

Tudo isso se imprime, pouco a pouco, para mostrar-lhe que todo o resto não existe. 

Então, eu respondo não sobre os carros. 

 

Eu creio que vocês terão, em relação ao que eu introduzi hoje, vocês terão muitos 

Melquisedeques que vão, cada um, desenvolver algumas palavras que eu empreguei. 

Masculino sagrado, espontaneidade, isso já foi feito na última vez, mas, aí, vocês terão outras 

intervenções sobre a Autonomia e a Liberdade, mas vistas de outro modo, de outro ponto de 

vista. 
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Aliás, vocês vão dar-se conta, vocês mesmos e, por vezes, detestar-se, a si mesmos, quando 

virem que vocês têm períodos mais sombrios, eu diria, ou mais felizes – é a mesma coisa. 

Tudo isso é para mostrar-lhes os pontos de vista, para fazê-los viver os pontos de vista. 

Isso para nada serve saber, se não é vivido. 

 

É similar para os chacras; por exemplo, vocês podem aprender a energética, saber onde 

estão os chacras, mas, se vocês não vivem os chacras em si, mesmo se têm todos os 

conhecimentos sobre esses chacras, para que isso serve? 

Isso serve para o tratamento, certamente, mas para que isso lhes serve, fundamentalmente? 

Para nada, enquanto não é vivido. 

Se não é vivido, isso fica e permanece uma projeção. 

Se você não viveu o fim de sua pessoa, o evento final da estase e dos cento e trinta e dois 

dias será, para você, uma projeção. 

Vocês não estarão descondicionados do tempo, mesmo quando eles chegarem, vocês serão, 

aliás, certamente, os mais surpresos, aqueles que esperaram. 

Ao passo que aqueles que nada esperam e que nada aguardam viverão isso do modo o mais 

evidente. 

Os primeiros serão os últimos. 

 

Mas é verdade – e vocês o constatam – que vocês veem com mais acuidade, se posso dizer, 

os momentos, para falar de momentos ou de instantes, nos quais vocês estão inscritos na 

pessoa e na história, e os momentos, quer seja por ser inundado de Amor ou desaparecendo, 

nos quais vocês não são mais essa pessoa. 

E se vocês olham depois, o primeiro caso, vocês se colocam na distância e no sofrimento, no 

segundo caso, vocês constatam que, quando esses momentos de desaparecimento ou de 

amor desaparecem, vocês continuam na Alegria e no Amor, mesmo se não seja tão 

exuberante. 

 

E, a partir daí, você leva duas escolhas, não mais a atribuição vibral, é claro que ela está 

resolvida, mas a atualização de suas escolhas aqui mesmo. 

Há entre vocês os que são liberados vivos, real e concretamente, e que, entretanto, aceitarão 

encarnar nas dimensões superiores sem qualquer dificuldade. 

Há outros entre vocês que não sabem, mesmo, o que é a Liberação, porque eles não a 

viveram, e que serão Absolutos, instantaneamente. 

Não é isso o importante. 

O importante é viver as coisas nesse momento. 

E viver as coisas, eu diria, hoje, é independente de toda história como de todo tempo, e como 

de toda circunstância também. 

Vocês veem bem, há os que desaparecem ao volante, outros que estão em êxtase ao 

volante, e outros que estão no Face a Face com seu automóvel. 

 

Questão: você pode falar da gaiola de Faraday, porque acontece, frequentemente, de 

viver momentos específicos no carro. 

 

Perfeitamente, é muito simples. 

Vocês se lembram da última camada isolante, é a ionosfera; há cargas elétricas que estão na 

atmosfera. 

Essas cargas elétricas são cargas elétricas negativas, com uma carga positiva no solo. 
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Aliás, há a eletricidade estática nos carros; em meu tempo, havia um pedaço de plástico que 

vinha ao solo para descarregar a eletricidade estática. 

Concorda? 

A Luz acompanha e envolve, também, os elétrons. 

Quando a ionosfera é rompida, o gradiente menos-mais entre o céu e a Terra inverte-se. 

As cargas negativas põem-se no lugar das cargas positivas. 

Os buracos abrem-se, formatados, como vocês sabem, pelos dragões. 

E o carro é de metal. 

Ele acumula as cargas elétricas e acumula a Luz também. 

Então, muitos de vocês podem viver processos específicos no carro. 

Eu vejo daqui os que vão passar uma semana em seu carro. 

Beber, comer e fazer suas necessidades no carro. 

É perfeitamente lógico. 

 

Além disso, o carro, o veículo é, também, o símbolo do corpo. 

Seu corpo é o veículo de sua consciência, o carro é o veículo de seu corpo, quando você 

deve deslocar-se muito tempo, ou na bicicleta, se você vai de bicicleta, pouco importa. 

Mas o carro, ao nível do arquétipo, é o que permite transportar. 

E é normal que, em um meio de transporte como o carro, devido a ser um carro, física e 

simbolicamente, há esses efeitos um pouco bizarros no carro. 

Mais facilmente, em todo caso, do que nas casas. 

Do mesmo modo que é mais fácil viver, eu diria, a Luz ao reencontrar seres da natureza do 

que ao reencontrar, não sei, homens políticos, por exemplo. 

Aliás, é um jogo de palavras, eu não sei se se poderá fazê-lo, mas os homens políticos são, 

justamente, aqueles que estão no masculino alterado Arcôntico. 

Eles acreditam que podem dirigir a vida dos outros com leis. 

Eles acreditam que podem dirigir os humanos, aportar-lhes o dinheiro ou a pobreza por suas 

decisões. 

Mas isso é um jogo, também. 

 

Há outras questões? 

Porque eu creio que vocês vão ter necessidade de ir fazer pipi. 

 

Questão: o que é do ponto central do Triângulo sagrado do peito? 

 

Então, eu tento compreender. 

O que é do ponto central..., ele está onde, o centro? 

 

Questão: ao centro do Triângulo do peito. 

 

O Triângulo constituído pela nova Tri-Unidade? 

 

Questão: sim. 

 

Que é constituído entre o chacra do coração, o chacra da alma e o chacra do Espírito. 

É isso? 

 

Questão: é isso. 
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E esse ponto, ele está onde? 

 

Questão: ao centro do Triângulo. 

 

Hei, é um ponto que está, portanto, entre o chacra do coração e o nono corpo. 

E por que você coloca a questão em relação a esse ponto? 

 

Questão: eu não sei porque... 

 

É a Luz então, que fez colocar a questão. 

É o Coração do Coração. 

Eu creio que você chama isso – minhas lembranças são muito velhas – não é a noção de 

baricentro? 

O que é nomeado baricentro em geometria. 

Um ponto de equilíbrio, é tudo o que eu posso dizer disso. 

Não é um chacra, nem um vórtice, nem um corpo, nem outra coisa. 

É um baricentro. 

Seria, se você pensa no triângulo que foi descrito, ele estaria a meio caminho entre o centro 

do chacra do coração e da linha horizontal, ele estaria sobre um ponto que não é, mesmo, eu 

creio, um ponto energético. 

É o Coração do Coração, é aí, justamente, que não há mais marcador. 

Não é o nono corpo, que é o corpo de Irradiação do Divino, eu os lembro, não é o chacra do 

coração, está entre os dois. 

E não é um ponto de emissão de energia, é um ponto no qual, justamente, não há mais 

energia. 

 

É a resolução de todos os contrários e todos os antagonismos. 

É assimilável ao Coração do Coração. 

É o lugar em que todos os pontos de vista apagam-se, e é o lugar do equilíbrio inicial e final, é 

tudo de que nós temos falado. 

Mas não imagine um ponto específico como, por exemplo, o oitavo ou o nono corpo, ou o 

chacra do coração. 

É, também, a Infinita Presença, na qual todos os possíveis são vistos. 

 

Vá. 

Última questão 

 

Questão: se colocamos os dois triângulos, aquele dos Arcanjos e aquele das Estrelas... 

 

Aquele da nova Eucaristia também. 

Sim, e então? 

 

Questão: … isso faz uma estrela de seis pontas. 

Se a fazemos girar, acontecem coisas interessantes. 

 

Sim, você se aproxima do que foi nomeado o tetrakihexaedro, ou seja, o Coração de 

diamante com as vinte e quatro facetas, obviamente. 
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A estrutura elementar do tetrakihexaedro não é o hexágono de Luz, é o triângulo, que é meio 

hexágono, se você prefere – enfim, há mais do que isso de triângulos no interior – mas 

digamos que é um tijolo elementar. 

Portanto, obviamente, a nova Tri-Unidade, a Nova Eucaristia, como foi nomeada após as 

Núpcias Celestes, é exatamente o que permitiu, pelo impulso de luzes nessas zonas e nesses 

corpos, realizar a alquimia do coração. 

E o triângulo é a estrutura elementar com o hexágono. 

Aliás, o tetrakihexaedro é constituído de certo número de triângulos, há vinte e quatro deles. 

 

Não se esqueça de que você tem a possibilidade, através do que você exprimiu, vocês 

mesmos, de sentir e viver as energias e o vibral. 

Aí onde você porta sua atenção manifesta-se a vibração, sobretudo se é próximo das Portas 

e das Estrelas, ou dos chacras. 

Mas, além de tudo isso, há esse famoso baricentro, de que acabamos de falar, o Coração do 

Coração, que está no coração do tetrakihexaedro. 

É aí, se podemos dizer, se posso exprimir isso assim, que se encontra a Verdade. 

É o ponto da passagem entre o universo manifestado, é o buraco negro, se você prefere, na 

astrofísica. 

É o momento em que você passa da sombra à Luz. 

 

Então, eu creio que vamos liberá-los um momento e, depois, vocês acolherão os 

Melquisedeques, hoje e nos outros dias, na ordem em que eles decidirão. 

Portanto, não há programa, isso será uma surpresa. 

Não se esqueçam de que há os que vocês não conhecem, que não se apresentarão sob seus 

nomes, porque eles decidiram não ser afetados por um nome ou, mesmo, por sua história. 

Nós jamais demos os nomes dos Melquisedeques, mesmo se alguns de vocês puderam 

aceder à embarcação dos Anciões ou comigo, e ver alguns rostos familiares. 

Mas esses seres não darão o nome, mesmo se alguns deles virão intervir durante esses 

próximos dias. 

 

Com isso, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos. 

 

Até breve. 

 

 

 

RAM: «O Silêncio» 

 

 

Eu sou RAM. 

Permitam-me, irmãos e irmãs, saudá-los. 

Eis-me, novamente, entre vocês, acompanhado do Espírito do Sol. 

Comunguemos juntos, antes que eu me exprima sobre o Silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Como Melquisedeque, há numerosos anos – em outra época, antes da Liberação da Terra – 

eu vim exprimir entre vocês certo número de elementos concernentes a respiração e ao 

silêncio. 
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Eu vou, então, prosseguir, hoje, ajustando minhas palavras, meu discurso, às circunstâncias 

atuais de sua vida. 

O silêncio de que vou falar-lhes hoje não é, simplesmente, o silêncio das palavras, mas, bem 

mais, o silêncio do efêmero em todos os seus componentes. 

 

O mais importante, hoje, em seu Face a Face, apenas em face de si mesmo, o silêncio vai 

concorrer para estabelecer a espontaneidade. 

Esse silêncio junta-se ao princípio da vacuidade e da plenitude porque, a partir do instante em 

que a pessoa que você é, presente nesse mundo, faz o silêncio do que é emitido nas 

estruturas efêmeras, é um elemento essencial no período que precede o Evento. 

 

Encontrar o Silêncio permite fazer a paz consigo mesmo e deixa o Si e a Infinita Presença 

aparecerem em sua consciência. 

Retenha, antes de tudo, que o Silêncio deve tornar-se evidência e facilidade. 

É o silêncio não, unicamente, das palavras, não, unicamente, dos sentidos, mas, bem mais, o 

silêncio que acompanha a paz quando as emoções e o mental tenham-se calado. 

O que eu falo hoje nada tem a ver com uma meditação ou um exercício, qualquer que seja. 

O silêncio da pessoa vai permitir a manifestação a mais fácil da eternidade do Amor e da Luz, 

mesmo no interior de sua consciência comum. 

 

O Silêncio é o elemento que vai permitir pôr fim à separação, no que lhe aparece como 

interior e como exterior, e deixa aparecer a revelação da Vida, em sua Inteligência e em sua 

beleza. 

O silêncio interior não é a ausência de relação, mas, bem mais, a relação verdadeira e 

correta, que facilita, em você, a instalação definitiva do Amor e da Eternidade. 

Esse silêncio assemelha-se ao recolhimento ou à oração do coração, essa oração do coração 

que nada mais quer do que a emergência do belo e do verdadeiro, do que a emergência do 

que faz apenas passar e que está aí, eternamente. 

 

O Silêncio de que eu falo pode ser favorecido de diferentes maneiras. 

Assim, portanto, eu me proponho a dar-lhe os elementos que vão concorrer para fazê-lo 

encontrar, se já não foi feito, o silêncio que acompanha e precede a emergência do masculino 

sagrado, o retorno, também, à androginia primordial, aquela que não conhece diferenciação, 

nem sexo, nem polaridade. 

 

O Silêncio não é uma reflexão, nem um trabalho. 

É um estado no qual a Evidência prevalece, a evidência da Luz e do Amor, além, mesmo, de 

qualquer percepção preliminar, quer seja ao nível dos sentidos ou dos mecanismos 

espirituais. 

O Silêncio permite o acolhimento incondicional da verdade do Amor, do que vocês nomeiam, 

no Ocidente, Cristo. 

O Silêncio pode aparecer em toda circunstância de suas vidas. 

É o silêncio que é o testemunho da Paz e da Alegria. 

Esse silêncio, eu volto a esclarecer, é interior. 

Ele nada tem a ver com o silêncio das palavras ou o silêncio do olhar, é o silêncio da pessoa 

que se apaga dela mesma, na majestade da beleza e na majestade do Amor. 

 

O Silêncio vai ajudá-los a transmutar os últimos elementos do fogo vital em Fogo vibral. 
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O Silêncio desemboca na espontaneidade, na clareza e na precisão, não do que é visto, mas, 

bem mais, na intensidade do que é vivido nesses momentos. 

 

O Silêncio tem a capacidade, também, de fazer desaparecer a testemunha ou o observador. 

O Silêncio permite ultrapassar os limites inerentes à história de sua pessoa e inerentes à sua 

condição. 

O Silêncio facilita a revelação da Luz a partir do coração-centro, que vocês nomeiam o 

Coração do Coração. 

No Silêncio, a respiração modifica-se, o ritmo cardíaco muda, o corpo relaxa. 

Quando o silêncio interior instala-se, há perda dos marcadores habituais, tanto do 

posicionamento de seu corpo como do posicionamento de sua consciência. 

Ela não é mais localizada nem no corpo, nem em uma parte do corpo, nem mesmo em um 

centro de energia. 

 

A Morada de Paz Suprema, a Alegria, que precede a a-consciência, é, muito exatamente, o 

que já se produz em suas vidas, nos momentos de amor intenso ou nos momentos de 

desaparecimento. 

Se você já o viveu ou se vai vivê-lo, você observou ou observará que, nesses momentos, não 

pode existir questão, não pode existir interrogação nem, mesmo, dúvida do que é vivido, tanto 

mais que o contraste é surpreendente entre o estado habitual de sua consciência e o estado 

do silêncio interior. 

 

O Silêncio não é o apanágio de uma Estrela, de um Arcanjo ou de um Ancião, o Silêncio é 

inerente à Vida. 

Do mesmo modo que a semente germina sob a terra, na alquimia de sua obra no escuro, o 

silêncio interior vai conduzi-los, neste período propício, a deixar emergir a manifestação 

tangível do Coração do Coração, de sua paz e da alegria do Amor. 

O Silêncio não é a observação da observação, mas o desaparecimento do observador. 

No desaparecimento do observador, a observação pode permanecer, mesmo se não haja 

ninguém para, realmente, observar. 

O Silêncio, como eu disse, é, portanto, Evidência. 

Evidência da Vida, evidência do Amor. 

 

O silêncio interior é o momento no qual, além da cessação dos pensamentos, das emoções e 

da percepção do corpo, abre-se um espaço diferente, um espaço no qual vocês não podem 

apoiar-se sobre qualquer marcador, sobre qualquer experiência passada e sobre qualquer 

projeção de um ideal ou de um objetivo. 

O Silêncio esvazia-os de seu efêmero, ele pacifica o Face a Face e os faz descobrir, na 

solidão, a plenitude e a multiplicidade. 

 

O Silêncio propicia uma acuidade e torna tangível, em seu mundo, sua eternidade. 

No silêncio interior, a consciência não tem mais desejo nem vontade de agarrar-se a qualquer 

manifestação que seja. 

Paradoxalmente, o Silêncio revela-lhes sua Essência, anterior a toda manifestação e, no 

entanto, em seu mundo, nessa Terra, faz manifestar, por ela mesma e para ela mesma, a Luz 

e o Amor. 

Não há, propriamente ditas, regras ou técnicas para observar, mas existem, entretanto, 

elementos facilitadores ao aparecimento do silêncio interior; isso lhes foi longamente 

explicitado, em especial, no papel do observador. 
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O silêncio interior propicia a paz e a alegria sem esforço. 

 

Esse silêncio interior pode ser percebido pela pessoa, e o corpo que o vive, como um buraco 

negro no qual não há qualquer marcador possível, no qual não pode existir a mínima 

demanda, o mínimo objetivo. 

O Silêncio acompanha a revelação do instante presente. 

Progressivamente e à medida que esse silêncio interior crescer em vocês, pela repetição 

dessas sequências de silêncio interior, emergirá, do Coração do Coração, a Graça em ação, 

visível, perceptível e sensível. 

O silêncio interior não pode ser obtido lutando contra seus próprios pensamentos ou contra 

seu próprio mental, ou contra suas próprias emoções. 

O silêncio engloba tudo isso, ele é, aliás, o suporte das emoções, dos pensamentos e do 

corpo. 

 

Esse silêncio interior vai amplificar, na paz, o Face a Face. 

É, portanto, o momento no qual a consciência não pode agarrar-se a qualquer identidade, a 

qualquer história, a qualquer lugar, a qualquer suposição. 

Chegar a isso pode ser facilitado por técnicas muito simples, que vão, de algum modo, 

favorecer a eclosão do silêncio interior. 

 

O primeiro modo é voltar a inclinar-se no que eu pude dizer, há numerosos anos, concernente 

à resposta do Silêncio. 

O próprio Verbo, que está no começo, baseia-se no Silêncio. 

O silêncio interior, quando aparece, vai dar uma densidade, um peso ao Amor e à Luz, e 

torna-os palpáveis. 

Respirar, por exemplo, e estar consciente de sua respiração, é uma boa ajuda. 

Portar sua própria consciência no Nada ou canto da alma percebido em seus ouvidos pode 

ser, também, um vetor importante, que permite ao Silêncio aparecer. 

 

Um segundo ou um terceiro modo de favorecer o silêncio é realizar uma forma de 

investigação, de que eu já havia falado em minha vida como em minhas intervenções – e que 

foi, também, evocada por Bidi – vai consistir em executar à noite, na posição deitada e, 

portanto, antes do sono, investigar, ao invés de fazer uma retrospectiva de seu dia que acaba 

de escoar, não para julgá-lo, não para apreciar as felicidades ou as dores, mas, 

simplesmente, para preparar seu sono para ser fonte de Silêncio. 

No Silêncio há evidência da Luz e do Amor. 

 

O silêncio interior acompanha-se de uma imobilidade percebida, tanto do corpo como do 

pensamento e das emoções. 

Se emoções e pensamentos chegam, eles ficam como suspensos e fora do tempo. 

Isso constitui as premissas do silêncio interior. 

O silêncio interior permite-lhe aumentar a paz que você já tocou por experiência, por 

momentos ou de modo mais duradouro. 

O Silêncio alimenta, também, a espontaneidade e a simplicidade, elas o tornam disponível – 

disponível a si mesmo, além de qualquer pessoa. 

O Silêncio conduz, de maneira natural, à extinção dos jogos da consciência, o que lhe dá, 

talvez, a ver esses jogos, mas não o leva a eles. 
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No silêncio interior, a revelação e as manifestações da consciência aparecem pelo que elas 

são, mas não implicam o movimento de sua consciência nessas manifestações da vida e da 

consciência. 

Silêncio e imobilidade caminham juntos. 

Eles dão, de algum modo, uma base firme para a Luz e para o Amor que não são, então, 

condicionados nem por qualquer resultado, nem por sua história, nem por qualquer objetivo. 

 

O Silêncio concorre, portanto, para estabelecer a visão do Coração, a visão sem ver, na qual 

nada tem necessidade de ser visto, justamente, porque tudo é evidente. 

O silêncio interior dá-lhe acesso às engrenagens da própria consciência, que desemboca em 

uma paz maior e um equilíbrio maior. 

Isso lhe dá uma base no coração, em seu ser eterno. 

 

… Silêncio… 

 

No silêncio interior, tudo pode ser visto em suas engrenagens e seus mecanismos, não, 

unicamente, da consciência, mas, também, o que é nomeado de emoção, pensamento e 

mental. 

 

O Silêncio, enfim, é o estado adequado no qual a Luz pode circular livremente, atravessá-lo e 

ser emitida a partir do Coração do Coração. 

Em definitivo, o silêncio interior extirpa-o, literalmente, dos sofrimentos efêmeros ligados à 

atividade das estruturas efêmeras. 

Esse silêncio interior estabilizará, enfim, tudo o que pode parecer-lhe sofredor no interior de 

sua pessoa – que você não é. 

As estruturas efêmeras que os constituem nesse mundo no qual vocês ainda estão 

encarnados existem apenas pelo jogo do Yin e do Yang ou, se preferem, das forças 

alternantes da dualidade, quer seja na escala do átomo, da célula, dos órgãos, dos corpos 

sutis ou, ainda, da própria consciência. 

 

É, justamente, na imobilidade do silêncio interior, que os jogos da consciência aparecem-lhes, 

com mais nitidez, pelo que eles são. 

Os jogos da consciência são, de fato, apenas movimentos de vai e vem, movimentos que 

permitem ver-se, a si mesmo, nos jogos da Criação, qualquer que seja essa criação, original 

ou falsificada. 

O Silêncio é, portanto, a solução para o alvoroço dos pensamentos, das emoções e das 

interações com esse mundo, que põe fim, assim, ao jogo de vai e vem que abole, portanto, 

toda distância entre as noções de exterior e de interior. 

É nesse silêncio que se produz a alquimia do masculino e do feminino ou das forças 

antagonistas e complementares. 

 

Eu poderia dizer, também, que, em certa medida, o Silêncio é a antecâmara do Absoluto. 

É a experiência que um número sempre mais importante de irmãos e de irmãs humanos 

encarnados nesse mundo vive, em graus diversos, quando de experiências transcendentes 

ou experiências de morte iminente: após o túnel, após o reencontro de formas que foram 

importantes em suas vidas, após a travessia da luz do Sol, há o que está além da Luz – é o 

Silêncio, o Absoluto. 
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O Silêncio é, certamente, uma das últimas percepções que podem manifestar-se na 

consciência expandida. 

O Silêncio vai permitir-lhes magnificar a escuta e o acolhimento de tudo que emerge, de 

vocês ou em vocês. 

 

Assim como o afluxo de Luz é capaz de regenerar e de curar o que deve sê-lo, o Silêncio 

assinala a rendição do efêmero à Eternidade. 

 

No silêncio interior vocês fortificarão o eixo vertical da coluna vertebral e darão uma base à 

emergência da Luz em seu mundo e em sua encarnação. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse silêncio interior, vamos instalar-nos, juntos, sem objetivo e sem finalidade do que, 

simplesmente, ser, não, unicamente, onde vocês estão, mas em cada consciência, como em 

cada ponto dessa Terra e do universo, com a mesma clareza e a mesma precisão. 

 

E aí, onde nada mais há a ver nem a perceber, a identidade de ser uma pessoa funde-se no 

ser, o que deixa aparecer a própria fonte da consciência. 

 

… Silêncio… 

 

No silêncio interior, o jogo da dualidade não pode manter-se e não pode perturbar sua 

pessoa. 

 

… Silêncio… 

 

No silêncio interior, o silêncio das palavras não está presente, porque as palavras 

espontâneas apoiam-se nesse Silêncio. 

Então, a língua dos anjos pode ser emitida, do mesmo modo que a Fonte ou o Último fizeram-

no. 

 

… Silêncio… 

 

No silêncio interior, o sentido de ser uma pessoa aparece, realmente, pelo que ele é: uma 

ilusão. 

No silêncio interior, o Amor desvenda-se e revela-se em vocês, como no mundo. 

 

… Silêncio… 

 

No silêncio interior, o Fogo vibral torna-se sua fonte principal de sua vida. 

 

Paralelamente, esse silêncio interior vai prepará-los, da maneira a mais adequada, para viver 

o Evento. 

Retenham que no silêncio interior não é necessário, mesmo se seja útil, fazer o silêncio das 

palavras. 
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No silêncio interior, a conexão ao Coração do Coração aparece-lhes, o que realiza, de algum 

modo, em vocês, uma invulnerabilidade incondicionada, que não depende de nada nem de 

ninguém. 

 

No silêncio interior, o que pode restar, em vocês, de impulsos, de obsessões, de freios, 

desvanece-se por si só. 

Vocês observarão, aliás, se já não foi feito, que, em algumas circunstâncias a atravessar na 

pessoa que vocês são – na aparência – nesse mundo, o Silêncio é uma grande ajuda, porque 

ele deixa lugar para a Luz e para Sua Inteligência. 

 

… Silêncio… 

 

Assim é o silêncio interior, no qual tudo é resposta, no qual tudo é Um. 

 

… Silêncio… 

 

No silêncio interior, enfim, instala-se a Morada de Paz Suprema. 

 

… Silêncio… 

 

Aí estão, portanto, as algumas palavras e os alguns silêncios que eu tinha a dar-lhes sobre o 

silêncio interior. 

Eu saúdo e abençoo sua Presença, ao mesmo tempo permanecendo com vocês ainda alguns 

instantes, onde quer que vocês estejam, no silêncio interior ou às suas portas. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Mestre RAM, permitam-me depositar, em seus corações, nossa comunhão Una, e eu 

saúdo sua beleza e sua eternidade. 

Até mais tarde. 

 

 

 

 

S.R.: O bem e o mal. 

 

 

Eu os saúdo, irmãs e irmãos na encarnação. 

Eu também, obviamente, conheci a encarnação, e minha última vida foi guiada pelo fato de 

dar-lhes, através de inumeráveis conferências, dados desconhecidos do que foi chamado o 

hermetismo cristão; mas pouco importa, hoje, isso. 

Eu aceitei exprimir-me entre vocês, nestes tempos da Terra, não para transmitir 

ensinamentos ou histórias concernentes à Terra, mas para chamar sua atenção no que se 

joga, hoje, sobre seu posicionamento na vida. 

Eu voltarei apenas a um elemento de minha última vida: eu passei meu tempo a desvendar, 

através de símbolos e da história, o combate incessante que se realizava entre o bem e o mal 

– eu deixei, mesmo, a minha vida. 

Hoje, no que vocês vivem e no que têm a viver neste período, o bem e o mal, de algum modo, 

jamais foram tão aparentes e evidentes. 
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Eu venho tentar fazê-los apreender o que pode representar, hoje, a armadilha do bem e do 

mal. 

Isso parte de uma constatação muito simples, constatação que é exacerbada hoje, trata-se, 

justamente, do bem e do mal. 

Em sua sede de verdade, em sua vibração e em sua consciência, foram-lhes comunicados, 

durante todos esses anos, inúmeros elementos históricos e anteriores à era cristã, 

concernentes ao confinamento da Terra, a ruptura com a Verdade. 

A busca do bem, a busca do Amor foi um objetivo espiritual fundamental, em todas as 

tradições, mas isso não lhes permitirá, jamais, superar a última camada do confinamento, o 

que significa dizer, como lhes foi longamente explicado em todos esses anos, que nem o bem 

nem o mal permitirão a vocês sair da ilusão desse mundo. 

 

O bem não deve ser perseguido como um ideal ou como um modo de melhorar sua sorte ou 

esse mundo, mesmo estando bem consciente de que, nas circunstâncias até recentemente 

desse mundo, o mais importante, é claro, era o bem. 

Ora, como vocês constatam, hoje, na Terra, quanto mais a Liberação cumpre sua obra, mais 

o que foi nomeado o mal parece mais intenso. 

Há, portanto, uma forma de expansão do coração, que dá acesso ao belo, ao bem e ao Amor, 

que se acompanha, como vocês o veem, de maneira coletiva, de coisas que aparecem na 

tela de sua consciência, cada vez mais fortes, tanto no mal como no bem. 

 

Lembrem-se de que eu perdi a vida porque, como alguns ensinamentos orientais dizem-nos, 

não se resolve o problema do mal lutando contra o mal, mas fazendo crescer o bem, e 

nenhum bem pode opor-se ao mal. 

O bem cresce por si só, pondo fim ao mal. 

Hoje, quando o conjunto do que lhes foi escondido – pelo processo vivo do Apocalipse – 

revela-se cada dia um pouco mais, pode ser muito tentador entrar na reação, na luta ou no 

combate contra o que os confinou, tanto em suas crenças como na história do mundo. 

 

As estratégias aplicadas, até hoje, no plano de Liberação da Terra, é, certamente, o processo 

que deu, no conjunto de sistemas solares confinados, o máximo de resultados, e isso através 

da visão do que é bem e do que é mal, tanto em vocês como em seu exterior, mas, 

sobretudo, superando toda dualidade presente na superfície desse mundo, não lutando 

contra, não se opondo a ela, mas, bem mais, deixando crescer a Luz e o Amor. 

 

Nesses tempos conturbados de Revelação, que se abriram a vocês neste ano, concernentes 

a vocês, a título individual como de modo coletivo – e, talvez, mais do que anteriormente – a 

Luz e sua Inteligência pede-lhes, pela ação de Graça e o estado de Graça, para deixar 

crescer a Luz. 

Para isso há, talvez, que reconfigurar, se posso dizer, tanto suas concepções como suas 

percepções concernentes ao bem e ao mal. 

O bem e o mal são a expressão inevitável de um mundo de terceira dimensão dissociada, e 

esse jogo, como vocês sabem, é sem fim, porque tudo a que vocês vão opor-se, mesmo na 

verdade de Cristo presente em vocês, vai reforçar-se nas reações habituais desse mundo, 

sobretudo, nesta fase específica. 

 

Eu venho, portanto, convidá-los a não reproduzir, de qualquer forma, os erros passados, não, 

necessariamente, os seus, mas os erros passados da humanidade. 
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O bem não combate, jamais, o mal, caso contrário, ele reforça o mal, o bem se desvenda por 

si só, pelas condições específicas da Terra e de seu estado de ser nesse momento. 

É claro, a Inteligência e a iluminação da Luz vão dar-lhes a ver, cada vez mais precisamente, 

tanto seus desvios como os desvios da sociedade e de cada irmão e irmã que possam, ainda, 

existir, adormecidos, despertos ou liberados. 

 

Isso não é um combate, isso é, bem mais, uma rendição da fatuidade desse combate bem-

mal que, em definitivo, apenas permitirá à dualidade, sempre, manifestar-se. 

Como lhes foi longamente ensinado pelo Arcanjo Anael, durante o ano das Núpcias Celestes, 

a Unidade não pode resultar da dualidade. 

A Unidade pode ser vivida interiormente, mas não poderá, jamais, aparecer, inteiramente, 

como regra de vida, como regra social, como regra de experiência em um mundo nomeado 

dissociado, porque não há qualquer capacidade para ver além do jogo, mesmo na 

consciência a mais pura, e que vocês têm, certamente, a oportunidade, em sua vida, durante 

esses anos escoados, de constatar, por si mesmos, os resultados de tal luta, que fará apenas 

reforçar o mental, reforçar a agitação e afastá-los do silêncio de que acaba de falar-lhes 

Mestre RAM. 

 

O bem não será, jamais, a oposição ao mal, mas o bem se impõe como evidência que faz 

crescer o bem; fazê-lo crescer não quer dizer agir em um sentido ou no outro, mas, bem mais, 

estar disponível para a Luz. 

As circunstâncias do início do século XX são profundamente diferentes das experiências do 

início do século XXI, mesmo se o que é dado a ver pareça ser a imersão da humanidade na 

idade sombria, nomeada por nossos irmãos orientais oKali Yuga. 

O que vocês vivem são apenas as últimas convulsões da dualidade em agonia, tanto em 

vocês como em toda estrutura social, como em toda interação nesse mundo. 

 

Cristo disse: «Deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me.». 

Ele disse, também: «Vocês estão prontos a tudo perder?». 

É o que vem perguntar-lhes a Luz, hoje. 

Vocês aceitam o sacrifício – e, isso, no sentido o mais nobre e o mais elevado – de sua vida 

aqui embaixo, para sua vida eterna? 

Aí está, de algum modo, o único combate que se vive atualmente. 

Ele não está nas guerras e conflitos que vocês veem, mas ele se joga em vocês e nada mais 

pede do que sua rendição e seu sacrifício. 

Quer vocês o nomeiem Cristo, a Luz ou a Fonte, ou pelo nome de um Arcanjo, nada muda. 

Apenas quando vocês se deram, inteiramente, é que tudo lhes é dado. 

Enquanto vocês contam o que dão, a Luz não pode ser inteira. 

Os tempos atuais da Terra chamam-nos, certamente, a ver, por toda a parte, o que parece 

ser esse combate entre as forças arcaicas de predação residuais – existentes em cada um de 

nós, quando estamos encarnados – e o novo. 

Esse novo, vocês sabem, foi nomeado o Desconhecido, porque corresponde a nada de 

similar ou de sobreponível com a vida nesse mundo. 

 

Como vocês sabem, ou como o percebem, ou, talvez, vivam-no, o ego, a pessoa não pode, 

jamais, aceitar sua própria morte, porque haverá, sempre, de maneira condicionada na 

dualidade, o reflexo de sobrevivência, o reflexo de perpetuação da espécie com um sonho de 

melhoria, de um mundo melhor. 
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Eu suponho que vocês são extremamente numerosos e cada vez mais numerosos a ver a 

futilidade dessa diligência espiritual e sua utopia. 

Não há outra saída que não o coração. 

Todo conhecimento, mesmo o mais abrangente que seja, como lhes explicitou, aí também, 

longamente, o Arcanjo Jofiel, antes das Núpcias Celestes, encontra-se, hoje, caduco e, eu 

diria, mesmo, risível para aquele que vê claramente e que não está mais inscrito, portanto, em 

uma pessoa ou em uma história. 

O mais difícil, para os irmãos e as irmãs que estão em uma diligência espiritual – que eu 

colocaria entre aspas – há muito tempo. 

 

É-lhes dado, também, a viver momentos de Amor que nada pode explicar, nem em sua 

causalidade nem em sua finalidade. 

É a espontaneidade da Graça que lhes é dada a viver, com diferentes amplitudes, em 

diferentes frequências, mas a chave está aí, não há outra; é a famosa Porta Estreita. 

É, também, a vinda Daquele que virá como um ladrão na noite e que vocês vivem, para um 

número sempre maior de vocês, como seu desaparecimento ou seu Amor, que lhes cai por 

cima, independentemente de qualquer sujeito, de qualquer objeto e de qualquer causa. 

Aí está a verdade, não há outra. 

 

Tudo o que pode ser explicado, tudo o que pode ser compreendido, tudo o que pode ser 

sabido, tudo o que pode ser conhecido nada tem a ver com a Luz, se não é uma luz desviada, 

nomeada o princípio Luciferiano. 

A missão do Arcanjo Miguel, que é, agora, concluída, foi de permitir à pureza do princípio 

Crístico emergir de vocês, que vem de vocês, que os despoja dos últimos véus, das últimas 

ilusões, das últimas crenças. 

 

Na última batalha do Apocalipse, que se joga tanto em seu corpo como na superfície desse 

mundo – chamada, na Bíblia, a batalha de Megido ou «de todos contra todos» - vocês serão 

chamados pela Luz como pela sociedade, como pelo que pode restar, em vocês, de 

resistências ou de bloqueios, a participar, de uma maneira ou de outra, desse conflito, que se 

desenrola, ainda uma vez, no interior de si mesmos, como é o caso no Face a Face, em sua 

fase final, como é o caso nas nações do mundo. 

 

É nesse combate que inúmeros de vocês descobrirão a futilidade e a inutilidade, mesmo, 

desse combate. 

Vocês não podem e não poderão, evidentemente, cada vez menos, superar esse combate. 

O ganhar ou o perder, de fato, para nada serviria enquanto vocês não tenham se encontrado 

no Coração do Coração em sua eternidade. 

E, ao encontrar-se no silêncio interior, na espontaneidade, na humildade, na simplicidade, na 

Nova Eucaristia, aparecer-lhes-á, claramente, a futilidade, a inutilidade e, eu diria mesmo, o 

lado destruidor desses combates para o bem, ou para o mal, que são apenas dois lados de 

uma mesma moeda chamada ilusão. 

 

As circunstâncias da Luz na superfície desse mundo, em plena revelação, vão induzir, de 

maneira brutal em vocês, a atualização do que resta a iluminar. 

Guardem presente no espírito que vocês não podem lutar contra si mesmos, ou seja, contra 

qualquer de seus irmãos e irmãs, mesmo em um comportamento que vocês poderiam 

qualificar de mais oposto à Luz, ou de mais abjeto, vocês podem apenas englobá-lo, apenas 

amá-lo. 
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Esse é o único modo verídico de ser o bem sem pensar no mal, porque todo mal – visto – 

apenas pode estar presente em vocês porque ele é visto no exterior. 

 

As forças de confinamento do princípio Luciferiano abusaram, amplamente, desse jogo de 

papéis. 

Ele já lhes aparece, para muitos de vocês, no interior de si mesmos, entre seus pensamentos 

contraditórios, seus comportamentos, por vezes, opostos, nas dúvidas, nas raivas ou nos 

medos que possam, ainda, inscrever-se e manifestar-se. 

Mas eles se inscreverão, de maneira indelével, no coletivo da humanidade; vocês sabem, o 

bem amado João – ou Sri Aurobindo – falou-lhes, longamente, do Choque da humanidade. 

Eu remeto isso em sua consciência à ordem do dia, porque onde quer que vocês estejam é o 

que se joga por toda a parte ao seu redor como por toda a parte em vocês. 

 

Esse último combate de todos contra todos, a batalha de Gogue e Magogue, é apenas uma 

ilusão a mais na qual só sua benevolência e a Luz emanada de seu coração, aquela que você 

tem recebido do alto, de baixo, de toda parte durante esses anos, vai tornar-se maior e 

ocupar, eu diria, a consciência coletiva da humanidade. 

 

Paralelamente a isso, a Luz, no mais alto dos céus, desceu até vocês. 

Vocês terão, portanto, a faculdade de viver os dois arquétipos dos mundos confinados, do 

bem e do mal: o princípio Crístico ou Micaélico e o princípio que eu nomeei Luciferiano ou 

Arimaniano. 

Compreenda, efetivamente, que a cena de teatro está, antes de tudo, em vocês, antes de ser 

manifestada, coletivamente, por toda a parte. 

Retenham, simplesmente, que qualquer que seja sua história e qualquer que seja a história 

do confinamento desse mundo, é um tempo no qual o perdão e o Amor é a única arma 

verdadeira e no qual todo o resto representa apenas sucedâneos de Liberdade e de lutas 

estéreis que mantêm – ou tentarão manter – um confinamento, o que, vocês sabem, é 

impossível ao nível coletivo. 

 

Inúmeros marcadores foram-lhes comunicados, quer seja através de vibrações, quer seja 

através de discursos ou de experiências; apoiem-se neles, para atravessar o que cada um de 

vocês tem a atravessar. 

Não se esqueçam de que o princípio Luciferiano – que nada mais tem a ver com o Arcanjo 

Lúcifer, mas o nome permaneceu – Arimaniano (o que eu prefiro, de longe), são forças de 

fossilização da vida que visam confinar a consciência no que eu nomeei, em meu tempo, a 

besta binária, ou seja, a informática, para transferir a consciência impressa em um corpo 

biológico a um corpo eletrônico. 

Essa é a finalidade do mal, tal como ele se crê existente, tanto em vocês como por toda a 

parte. 

É esse combate que se desenrola, mesmo sem seu conhecimento, e retenham que a chave é 

seu coração, não se opondo, não lutando, mas no sacrifício sagrado de todos os efêmeros da 

Terra. 

 

É um momento no qual, parafraseando Cristo, eu posso dizer: «Busquem o Reino dos Céus 

que está dentro de si, porque vocês estão nesse mundo, mas não são desse mundo» e, aliás, 

vocês não são de qualquer mundo, porque além do que foi nomeado de suas origens 

estelares e de suas linhagens, há o Único e, além do Um, há o Zero ou o Absoluto. 
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Guardem presente no espírito que alguns arquétipos em fase de agonia sobre a Terra 

conhecem, perfeitamente, o jogo, seus prós e seus contras, para mantê-los nos jogos 

diversos e variados. 

O Coração do Coração não tem necessidade de qualquer jogo nem de qualquer experiência, 

porque é a plenitude dele mesmo e a totalidade das experiências dele mesmo, o que não os 

priva de qualquer experiência na qual ela esteja situada, em qualquer Morada do Pai que 

seja. 

 

O que eu vim exprimir hoje é para não deixá-los abusar ou desviar – pelas circunstâncias de 

sua pessoa, de sua vida ou desse mundo – do que vocês são em verdade. 

O que vocês são, em verdade, vocês sabem –vocês o tenham, talvez, vivido – não pode ser 

referenciado a qualquer história, outra que não a uma lógica primária e binária bem-mal, zero-

um ou dualidade. 

Quaisquer que sejam suas experiências interiores deste período, quer ele lhes pareça 

progredir ou regredir, lembrem-se de que não há necessidade de qualquer progressão nem 

de qualquer regressão, que há apenas a ser o que vocês são, na humildade, na simplicidade, 

em muitos conceitos e palavras que lhes foram dados durante esses anos e, mais 

especificamente, durante esses meses escoados. 

 

Esse é, portanto, um convite, além do alerta, para respeitar o que vocês são, no Coração do 

Coração. 

Quaisquer que sejam as experiências que lhes foram dadas a viver na Luz ou na 

materialidade, elas tiveram, todas, sua utilidade para levá-los a esse ponto preciso dessa 

história falsificada. 

E além de toda aparência, como além de todo sofrimento há apenas uma verdade, e ela não 

depende de ninguém – nem de história, nem de Arcanjos, nem de nós, Anciões, nem de 

Estrelas – porque vocês entram na fase final da relação, que é a relação entre você e você, 

você, no que você crê, no que você aparece, e você, no que você é, além de toda forma e de 

toda história. 

 

Lembre-se disso nos momentos difíceis, tanto os seus como aqueles da Terra, porque, de 

fato, nada há de difícil além das aparências, e apenas o que pode restar de adesão a essas 

aparências pode provocar sofrimentos e resistências. 

Eu posso apenas confirmar que o coração é de uma simplicidade infantil, que não tem 

necessidade de ser revestido de qualquer conhecimento ou de qualquer experiência, hoje, 

mais do que nunca, não mais na escala de alguns seres realizados, mas na escala de cada 

um. 

 

Minhas palavras param agora. 

 

Embora alguns de vocês tenham, talvez, me reconhecido, isso não tem importância alguma, 

porque o único reconhecimento verdadeiro é aquele do coração e todos os outros são ligados 

apenas a histórias pontuais. 

Assim, aqui como alhures, vocês que estão lendo ou escutando o que eu disse, eu os saúdo, 

no silêncio interior e na beleza que vocês são. 

 

Eu lhes agradeço por sua atenção e por sua presença. 

 

… Silêncio… 
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Eu terminarei por essas algumas palavras: é claro, como humanos encarnados, vocês têm 

necessidade de nomear; então, eu me nomearei, se quiserem, por essas duas letras: SR, se 

devo voltar para vocês, deste modo ou de qualquer outro modo. 

Não fiquem prisioneiros de títulos ou de nomes passados que nós usamos, uns e os outros. 

 

Eu lhes aporto as minhas bênçãos. 

 

… Silêncio… 

 

Até logo. 

 

 

 

 

SRI AUROBINDO: O Fogo do Amor 

 

 

Eu sou Sri Aurobindo. 

Irmãos e irmãs encarnados, comunguemos, juntos, primeiramente, no azul celeste do Éter. 

 

…Silêncio… 

 

Eu vim para vocês, hoje, para partilhar com vocês certo número de elementos concernentes 

ao Fogo do Amor, tal como eu tentei descrevê-los, em numerosos poemas e em numerosos 

textos, quando de minha encarnação. 

 

O Fogo do Amor, o Fogo do Coração preenche tudo. 

Ele não deixa mais espaço para outra coisa que não o Amor. 

O Fogo do Amor nada mais é do que uma alegria sem suporte, sem objeto e sem causa, que 

nasce por si mesma e que se mantém, ela mesma, no peito, no Coração do Coração. 

No momento em que se vive o Choque da humanidade, não há mais do que duas 

possibilidades, em definitivo: consumir-se na alegria do Amor e de seu Fogo ou permanecer 

encolhido no medo. 

 

O Fogo do Amor é uma alegria inextinguível que não para, jamais, que lhe dá, sempre, ainda 

mais sede e, no entanto, apazigua todas as sedes. 

No Fogo do Amor não existe lugar algum para a divisão ou para a exclusão. 

Inúmeros de vocês, irmãos e irmãs, que não descobriram, ainda, esse Fogo do Amor, vão 

vivê-lo. 

Nesse espaço e nesse momento, não pode mais existir a mínima relutância ou o mínimo 

obstáculo a esse Fogo devorador, que põe fim a todas as ilusões e a toda projeção, em 

qualquer esfera que seja. 

Nessa última morada não pode persistir o mínimo erro, a mínima dúvida, a mínima 

interrogação. 

A evidência do Amor transcende, completamente, os limites da pessoa, o próprio sentido de 

outra coisa que não o Amor. 
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Esse amor é Liberdade, e vocês sabem disso, ele não depende de qualquer circunstância, de 

qualquer evento mesmo. 

E, no entanto, quando do Choque da humanidade, que representa um evento considerável, 

numerosos são aqueles de vocês, irmãos e irmãs humanos, que verão a vida, seu mundo, 

com um olho novo, liberando, assim, todos os véus da ilusão. 

 

A hora é para o Amor, a hora é para essa alegria que nada mais busca do que ser ela mesma 

e crescer, sempre, até o infinito e até o indefinido do Absoluto. 

O Amor é nutrição. 

O Fogo do Amor sustenta-os e põe fim a errância e a toda luta. 

É a rendição total da história da pessoa, da história humana, que dissolve, assim, todas as 

aparências, todas as crenças e todos os desejos, porque não pode existir o mínimo desejo no 

Fogo do Amor. 

Ele nutre cada interstício do corpo de carne, como de todos os envelopes. 

 

Inúmeros de vocês, agora e já, pressentem o que vai desenrolar-se. 

Daí decorre seu próprio Face a Face e, talvez, seus últimos lutos, que põem na luz seus 

últimos apegos, seus últimos medos. 

Não olhem o medo, olhem a Alegria e olhem esse Fogo, que dança em seu peito. 

Deixe esse Fogo tomar todo o lugar, o que revela sua natureza ígnea, o Espírito Um. 

O Amor e a Luz apenas podem ser Alegria e Paz. 

Esse amor não conhece qualquer limite. 

Assim é o Fogo do Amor. 

 

Foi-lhes repetido, muito tempo, que cada coisa estava, doravante, em seu exato lugar, e que 

não há melhor lugar para cada um de vocês para deixar o Fogo do Amor investir e tornar-se a 

realidade de seu ser. 

Quaisquer que sejam as dificuldades ou quaisquer que sejam as facilidades, seu reconforto e 

a ampliação de sua alegria não poderão mais ser encontrados no exterior, mas poderão provir 

apenas do interior. 

 

O Fogo do Espírito põe fim à opacidade e reforça sua clareza, mesmo se ela esteja, para 

alguns de vocês, tingida, ainda, de apreensões, o que faz com que sua consciência limitada 

agarre-se à existente, aos desvios passados que ressurgem, por vezes, de maneira 

inesperada. 

Olhem isso, não para interessar-se, mas para ver o Fogo do Amor pôr fim, na graça e na 

elegância, às desordens da pessoa. 

 

O Fogo do Coração é o coração da Fonte, o lugar da aliança, que jamais foi rompida. 

Aí está o pão de Vida, o pão de Verdade. 

No Fogo do Amor não há mais vida nem morte, nem nascimento nem falecimento, há apenas 

o instante, que é Eternidade. 

A cada olhar, a cada sopro, a cada sonho, do mais ínfimo dos átomos às dimensões as mais 

elevadas, não há mais diferença. 

O Fogo do Amor desagrega tudo o que resiste, e varre o que deve sê-lo, para restituí-los a 

vocês mesmos. 

 

A fusão dos Éteres, de que eu havia falado há numerosos anos, atualiza-se, hoje, em vocês, 

através do desaparecimento, da dissolução do efêmero e da revelação de seu corpo de 
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glória, o corpo sem costura, o corpo imortal lavado no sangue do cordeiro, o que faz de vocês 

nascidos de novo. 

Aquele que é renascido não pode mais ser enganado nem enganar-se por qualquer ilusão 

que seja, por que o Amor em seu Fogo é o Caminho, a Verdade e a Vida. 

 

A cada instante novo, cada instante renovado nas primícias que vocês vivem há, sempre, 

esse apelo do Amor e para ouvi-lo, no mais profundo de seu peito, há circunstâncias 

preliminares. 

Tudo isso lhes foi explicado: a humildade, a simplicidade, o silêncio interior, a 

espontaneidade, o movimento e a imobilidade. 

 

Numerosas portas abrem-se. 

São as últimas Portas que se ativam nesse corpo perecível e, entretanto, sempre testemunho 

do deus vivo, que não é outro que não vocês. 

Como vocês sabem, nós intervimos, durante este período, cada um por seu turno, para 

inúmeros Melquisedeques, para ajustar e aperfeiçoar o que lhes parece, ainda, haver a 

aperfeiçoar e a ajustar. 

 

O Fogo do Amor não demanda qualquer esforço. 

A Alegria não demanda qualquer esforço. 

Há, simplesmente, que dizer «sim». 

«Sim» a Cristo, «sim» à Vida, sem limite e sem condição e sem restrição. 

É claro, hoje, minhas palavras colocam-se diferentemente em vocês, porque a Graça e o 

Espírito do Sol regem nossos reencontros e nosso Fogo de Amor comum. 

A Luz convida-os à vida, sua vida aqui mesmo e aqui embaixo convida-os, também, à 

verdadeira Vida no Único, na Eternidade. 

 

A Luz torna-os livres, se vocês aceitam a Liberdade. 

Na alegria do Fogo do Amor não pode mais existir a mínima oposição ou o mínimo 

antagonismo entre vocês e a verdadeira Vida. 

Tudo, então, torna-se pretexto para a Alegria e para a verdade do Amor, qualquer que seja o 

preço disso, nesse corpo ou nessa alma. 

 

Vocês são, todos, convidados ao banquete celeste, não há qualquer exclusão e qualquer 

condição. 

Isso cabe apenas a vocês, e caberá, cada vez mais, evidentemente, apenas a vocês, na 

solidão de seu coração, na solidão de sua pessoa, o que os leva, sempre, ao essencial, 

quaisquer que sejam seus reencontros e quaisquer que sejam seus contatos na natureza ou 

entre seu mundo e nosso mundo. 

 

No Fogo do Amor e na alegria do Amor nada há a demonstrar, nada há a dizer e, no entanto, 

tudo pode ser dito. 

Há apenas o canto e a dança da Vida que se exprimem por seu corpo, por seus olhos, por 

sua boca, mas, antes de tudo, por seu coração. 

Nada pode parar isso, nenhuma vontade, nenhum astro, nenhuma lei, nenhuma moral, o que 

os põe a nu, e é assim, posto a nu, que vocês reencontram a Essência. 

Então, o fogo de alegria cresce, a alegria pode aparecer ao mesmo tempo em que o Silêncio. 

A vida inteira torna-se oração e meditação, quaisquer que sejam as circunstâncias 

estrondosas do Choque da humanidade. 
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Tudo o que lhes foi dito, durante esses anos, como ancoradores de Luz e semeadores de 

Luz, trouxe-os até esse ponto. 

Não há progressão nem recaída, há, simplesmente, desaparecimento do que obstruía e que 

impedia de vivê-lo. 

 

O Fogo do Amor dá-lhes a inocência da Infância, na qual tudo é espontâneo, na qual tudo é 

claro. 

Vai aparecer-lhes, cada vez mais claramente, que o tempo veio enfrentá-los, vocês mesmos, 

não em um combate, mas na solidão de seu ser, para romper as últimas dependências e 

deixar emergir a verdadeira Liberdade, aquela que não se acomoda com qualquer lei, com 

qualquer condição nem qualquer restrição. 

 

Vocês e nós, os dignos filhos da Fonte, Fonte, nós mesmos, estamos juntos no mesmo Face 

a Face. 

O último apelo, no entanto, já ecoou para inúmeros de vocês, o que lhes dá, por vezes, a 

viver o luto de sua própria pessoa em sua história passada e em seus medos futuros, o que 

os despoja de tudo o que não é vocês, de tudo o que não é verdadeiro. 

 

O Amor-fonte é, efetivamente, fonte de tudo. 

Não pode mais existir, então, ambivalência, escolha ou qualquer vontade de livre arbítrio. 

Aí está sua verdadeira liberdade, aquela do Fogo que põe fim ao que é falso, e o que não 

está quente é reaquecido pela Vida. 

As Portas que se abrem, e que são as últimas, dão-lhes a ver mesmo a ilusão dessas Portas 

e a ilusão desse corpo, como desse mundo. 

Porque, naquele momento, vocês se tornam os faróis que acolhem, na mesma paz, tanto o 

amigo como o suposto inimigo. 

No Amor, como eu disse, não há qualquer lugar para a divisão, para a oposição ou para a 

dúvida. 

A dúvida pertence, de maneira irremediável, ao que nasceu um dia e que morre um dia, na 

sequência dessa vida aqui embaixo. 

 

O Fogo do Amor chama-os a abrir-se e a deixar-se abrir, pelo perfume do Amor e as brasas 

da Alegria alimentadas, sem cessar, de um Fogo novo. 

Talvez, vocês sintam as primícias do que vem e que já está aí. 

Então, eu lhes digo, como Ele disse, há dois mil anos: «Paz, Paz a vocês. Paz no Amor, Paz 

na Alegria.». 

Tudo provém daí, todo problema não pode persistir no Fogo da Alegria. 

 

No azul celeste, sua visão torna-se afiada, ela se torna global, e engloba tudo com o mesmo 

Fogo de Amor e a mesma Alegria. 

Nenhuma tristeza pode permanecer e instalar-se. 

Nenhuma pessoa pode impedir isso, exceto vocês mesmos. 

Acolham, acolham, no sentido profundo do sacrifício que vocês vivem, que os conduz ao 

sacro e ao sagrado. 

Talvez, vocês sintam as primícias de que o momento veio depositar os últimos fardos, os 

últimos temores. 

Para isso, vocês não têm, mesmo, que colocar, vocês mesmos, o que os obstrui, mas, 

simplesmente, deixar esse fogo de alegria agir livre e espontaneamente. 
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Como vocês sabem, também, a Ascensão desenrola-se, nesse momento mesmo, para alguns 

de vocês. 

A própria Liberação começa a aparecer, apesar das dores aparentes desse parto, que nada 

são, porque qualquer que seja a densidade delas, essas aparências serão consumidas sem 

resíduos e sem lamentos pelo conjunto da humanidade, em qualquer evolução que seja, se é 

que alguns de vocês ou inúmeros de vocês tenham, ainda, necessidade da ideia de uma 

progressão, de uma melhoria, do que já é perfeito, no entanto, de toda a eternidade. 

 

Em toda circunstância de sua vida, a alegria do Amor chama-os e chamará, cada vez mais, a 

apenas vê-la na única ação possível do Fogo do Amor, e vocês se reencontram, assim, no 

Ilimitado do Espírito e no fogo de alegria do Amor. 

A Luz desvenda-se, então, no exterior de vocês, em seu ambiente. 

Qualquer que seja o obstáculo, qualquer que seja a dor, quaisquer que sejam as regras ou as 

leis, tudo isso é levado como simples palha, o que libera seus olhos e libera seu coração. 

Não se trata, simplesmente, de confiança, não se trata, simplesmente, de fé, mesmo a mais 

sagrada, mas, sim, a evidência do que há a viver, quaisquer que sejam a agitação e o tumulto 

do mundo, que lhes dá a ver onde está o Verdadeiro e onde está a Verdade que não pode 

existir em qualquer limite, como em qualquer experiência, o que põe fim ao jogo da própria 

experiência, na qual todos os movimentos são vistos e, no entanto, na qual há a imobilidade 

na dança do Silêncio. 

 

Essa abertura representa o que foi nomeado o masculino sagrado, aquele que não se cortou 

do feminino sagrado, da co-criação consciente. 

O Fogo do Amor e essa Alegria sem fim são reconhecidos para ser o que vocês são, o que 

põe fim a todo sofrimento como a toda dúvida, mas, também, de maneira indelével, a toda 

ilusão, o que atualiza, então, o Juramento e a Promessa na Graça infinita do Manto Azul de 

Maria. 

 

Cada um de vocês tem o mesmo presente, mesmo e, sobretudo, se vocês creem estar longe 

ou indignos disso. 

Então, eu lhes digo: «Relaxem o que pode estar, ainda, tenso; soltem tudo a que vocês 

seguram, não para perdê-lo, mas, sim, para iluminá-lo e fazê-lo participar do Fogo devorador 

do Amor.». 

Sem querer e sem decidi-lo, sem implicação, simplesmente, porque essa é a evidência da 

Graça, o Fogo do Amor vem colhê-los e vem forjar o corpo de Eternidade. 

 

Cada dia que passa, em termos terrestres, confortará vocês, qualquer que seja a violência ou 

a paz, na inevitabilidade do que já está aí e que demanda apenas manifestar-se em cada um 

de vocês. 

O Fogo do Amor repõe em ordem a lei do Um e a lei de Graça, aí está a Liberdade. 

Qualquer outra liberdade é vã, qualquer outra posse perde-os. 

No Amor, não pode haver perda, nem mesmo possibilidade de perder-se. 

 

O masculino sagrado é o desvendamento dessa potência, desse inexorável e desse Infinito 

em ação, cada vez mais vasto nesse mundo, que se apoia na suavidade e na força do 

feminino sagrado, que trabalha, então, em concerto, na co-criação consciente, livre de 

qualquer entrave e de qualquer condição. 

 

No ser, nada mais há a fazer ou a acreditar fazer. 



51 
 
No ser, há apenas o ser, esse Fogo do Amor devorador, essa Alegria que não pode 

interromper-se e que parece, mesmo, aumentar, a cada dia, a cada sopro e a cada olhar. 

Os profetas de todos os tempos sempre alertaram sobre a futilidade e avisaram-nos sobre o 

julgamento, que não é outro que não o Fogo do Amor, que vem dissolver o que não é 

reconhecido na Graça da Vida. 

O Fogo do Amor vem batizá-los e colhê-los, em diferentes ocasiões e de diferentes maneiras. 

Não percam de vista que o que quer que se desenrole, tudo isso é apenas transitório e que, 

no final, talvez, do que vocês chamam, ainda, um túnel, há a Verdade. 

 

A única distância existente entre vocês e o Fogo do Amor é apenas a distância que vocês 

creem ver e que é apenas uma construção de quimera. 

O tempo chegou de deixar o Amor iluminar tudo e queimar, inteiramente, o que pode persistir, 

porque privado de Amor ou de um amor condicionado que estaria mascarado. 

Em seu Coração do Coração o Apocalipse entrega-se e entrega-lhes, em qualquer aparência 

que seja, mesmo aparentemente contrária ao Fogo do Amor. 

Todo atrito é apenas um momento preliminar ao abrasamento, toda desordem é apenas uma 

ilusão do efêmero, que não pode entravar, que não pode resistir ao irresistível fogo de alegria 

de que vocês são. 

 

A majestade da vida nesse mundo, como da vida invisível, aparece-lhes, cada vez mais, cada 

um ao seu modo, mas para a mesma obra e o mesmo fim, que é apenas o fim das ilusões e o 

fim do que não dura, o que restaura, para cada um, a Eternidade e a imortalidade do Espírito, 

porque vocês jamais nasceram e não morrem, portanto, jamais, porque todas as vidas 

pertencem, nesse mundo, aoSamsara, à Ilusão, ao corpo de desejo, desejo que não pode 

ser, jamais, preenchido de maneira definitiva, vocês todos sabem disso. 

Nós todos o vimos e vivemos. 

 

A agitação do mundo engaja-os a atualizar e a manifestar seu masculino sagrado, seja na 

paz, seja na desordem, conforme a harmonia de sua parte feminina e de sua parte masculina. 

Enquanto canta, já, para muitos de vocês, o canto da Liberdade, em seus ouvidos ou em um 

de seus ouvidos, na hora em que se desvendam os povos invisíveis, há apenas que repousar. 

O que quer que vocês tenham a fazer, o Amor repousa-o e a Alegria alimenta sua vida, 

mesmo da pessoa, mesmo do efêmero, ainda, por um tempo. 

Mas o abrasamento do Amor porá fim, também, a isso, com leveza, com evidência, e sem ter 

necessidade de chorar, de algum modo, qualquer perda que seja, porque não houve, jamais, 

perda, havia apenas a ideia e o pensamento da perda. 

Porque, no Amor, nenhum amor pode ser perdido, nem mesmo negligenciado; porque, no 

Amor, nada pode ser imperfeito e nada pode ser escondido. 

 

Lembre-se, irmão ou irmã, lembre-se, agora, do Amor que você é. 

Lembre-se do Alfa e do Ômega, aqui e agora. 

Acolha e recolha o dom da Vida e o dom da Graça, o dom do Amor em um Fogo que queima 

de ardor e de Luz. 

Escute, no silêncio, a criança recém-nascida. 

O azul celeste da Verdade é um bálsamo que vem colocar-se em sua eternidade e em seu 

efêmero. 

Hoje, não ouça, unicamente, as minhas palavras, não ouça, unicamente, o sentido de minhas 

frases. 

Vá além, ainda mais profundamente, ao centro de seu coração. 
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Ele o espera, já, como você se espera também. 

Nada lamente, porque o lamento é peso, enquanto o Amor é leveza. 

 

Acolha e, sobretudo, aceite o que você é. 

O Fogo do Amor e o Fogo da Alegria reanimam, em você, a chama perpétua que ilumina toda 

consciência, como todo mundo. 

Assim, cada sopro de seus dias preenche-se do Amor da núpcia alquímica. 

Assim, a Alegria cresce e emerge, mesmo em sua pessoa, tal o orvalho que se deposita 

sobre as folhas. 

Vire-se, inteiramente, e abrace o que você é. 

Ao realizar isso, nenhuma ferida pode subsistir ou aumentar. 

 

Nós, Melquisedeques, em nosso conjunto de manifestação em vocês, nesses dias, portamos, 

até o Templo de seu coração, a suavidade do masculino sagrado, no qual nenhuma 

autoridade pode restringir quem quer que seja, mas, simplesmente, depositar o presente da 

Vida, tal uma oferenda de verdade, uma oferenda de alegria. 

Então, nós viemos dizer-lhe, em nosso masculino sagrado: «Lembre-se, e esqueça-se do que 

faz apenas passar; lembre-se de você, antes de seu nascimento e de seu aparecimento 

nesse mundo.». 

 

Você, ao escutar-me, ao ler as minhas palavras, não se apegue à lógica ou à razão, mas, 

bem mais, à evidência do Amor, que não conhece razão nem lógica, porque ela é, ela 

mesma, a razão e a lógica. 

O Choque da humanidade leva-o a depositar o que você considera, ainda, talvez, como fardo 

e como peso. 

O masculino sagrado é tão suave quanto o feminino sagrado. 

A única diferença tem-se no sentido e na polaridade da direção do Amor. 

Nada mais os diferencia, e isso se vive no fogo de alegria do Amor e em nenhum outro lugar, 

o que o faz, assim, esquecer-se de todo reflexo de predação ou de sobrevivência, de medo 

ou de dúvida. 

 

Lembre-se, supere tudo: Portas, Estrelas, Coroas radiantes como Onda de Vida. 

Torne-se permeável à Graça e à Alegria. 

Deixe-se consumir e abrasar pelo fogo de alegria do Amor revelado, inteiramente. 

 

Permita-me voltar a depositar em você a bênção do Único, abençoando-o, assim, a si mesmo, 

no sacro do Amor. 

 

Levante-se e saia do túmulo, do confinamento. 

Eleve-se, soltando todo peso. 

Assim é o fogo de alegria do Amor. 

Assim é a manifestação do masculino sagrado. 

 

Então, minhas palavras apagam-se por si mesmas, diante da evidência de sua Presença. 

O Espírito do Sol guia as minhas palavras, como ele guia a sua Presença e nossa comunhão. 

De nada mais há necessidade, porque tudo está aí. 

Nada pode faltar. 

Veja-o e viva-o, é sua liberdade e é sua verdade. 



53 
 
E eu o abençoo, então, pela terceira vez, como profeta bem amado Daquele que foi, que é e 

que será, além de todo mundo e de toda dimensão. 

Ame-se além de sua pessoa e além de todo limite que possa parecer-lhe, ainda, aparecer. 

O fogo de alegria do Amor ocupa-se de tudo, contente-se em vivê-lo e viva a Graça 

abundante do dom do Amor. 

 

Eu sou Sri Aurobindo, eu sou João, o bem amado, e eu sou você, porque nada mais pode ser 

separado no Choque da humanidade. 

Eu ponho fim, agora, não à minha presença, mas às minhas palavras, para voltar à minha 

morada, no Silêncio da Eternidade de seu coração. 

 

Eu o abraço e eu o amo, e vou deixar, agora, o meu lugar ao próximo Melquisedeque. 

Até breve. 

 

 

 

 

MEVLANA RÛMÎ: Convite à dança 

 

 

Eu sou Mevlana, e eu venho falar-lhe, a você, unicamente a você. 

E, quando eu falo, eu posso apenas cantar o Silêncio da dança, o Silêncio da Eternidade. 

Então, escute-me, para que você se ouça, e receba-me, como eu o recebo. 

 

Eu vim convidá-lo à Paz e à Alegria. 

Eu vim convidá-lo a dançar comigo, no coração da Eternidade, no coração do Amor. 

Então, escute-me, e você se ouvirá. 

Escute o que eu tenho a transmitir-lhe. 

Eu posso apenas cantar a Vida e cantar o Amor. 

Eu posso apenas dançar o Verdadeiro, e eu o convido, também, à dança do Silêncio. 

Eu o convido à verdadeira Vida, aquela que sempre cresce na Eternidade, aquela que jamais 

se move. 

Eu o convido ao Verdadeiro, ao Belo. 

Eu o convido a abrir-se, como eu me abro a você. 

 

Eu venho fazer dançar seu coração na alegria do Verdadeiro. 

Eu venho fazer exultar, em você, o grito do Amor infinito que dá ritmo à Vida em qualquer 

espaço, em qualquer lugar ou além de todo espaço e de todo lugar. 

 

Eu venho cantar, em seu coração, a promessa do escolhido. 

Eu venho cantar, em você, a melodia do Amor, que jamais termina. 

Eu venho convidá-lo, para que, por sua vez, você convide cada um a escutar, em suas 

palavras, em seus olhares, em seus silêncios, em sua Presença como em sua Ausência. 

Só o Amor permanece em sua Morada da Eternidade e de Alegria. 

 

Eu venho girar com você, além da ronda das palavras e além da ronda dos corpos, na ronda 

da Eternidade, da Vida ressuscitada e renovada, permanentemente, o que você é. 

 

Eu o convido à embriaguez do esquecimento, do esquecimento da pessoa limitada. 
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Eu o convido à embriaguez das alturas e das profundezas do Amor, do mais profundo ao 

mais elevado, que percorre os mundos, que percorre a Vida, que o deixa percorrer, pela Onda 

de Vida, que o deixa gravar, em letras de fogo, a palavra Amor, que dança ao redor da lareira 

do fogo de seu ser. 

 

Sim, eu me dirijo a você, exclusivamente, porque, em você, está o mundo e a totalidade de 

todas as pessoas, mas eu o escolhi, você, para dançar com você e em você. 

Você, você, e unicamente você, que contém cada um, que contém os mundos, na 

exuberância da Vida, na alegria do Amor. 

 

Eu venho convidá-lo à simplicidade e à leveza do ser. 

Eu venho convidá-lo a queimar o que você considera serem fardos. 

Eu venho mostrá-lo a si mesmo, no espaço em que nada há a demonstrar, porque tudo é 

evidência e tudo é dança. 

 

Escute e ouça, meu irmão, meu amigo, meu esposo, minha esposa, meu pai, meu filho, 

qualquer palavra que você queira colocar. 

Esqueça-se das palavras e deixe trabalhar os Ateliês da Criação em seu Templo sagrado da 

Ressurreição. 

Você é convidado, e você é instado às núpcias finais da Ressurreição. 

Então, libere-se das cadeias, supostas ou imaginadas, e que, no entanto, tiveram, por vezes, 

tal peso, que elas obstruíam a sua consciência. 

Esqueça-se disso, porque isso faz apenas passar, e você sabe disso. 

 

Escute e acolha o que eu acabo de dizer-lhe. 

Você é o vento e você é o Ar, você é a Terra e você é a Água, e você é o Éter. 

 

Eu venho chamá-lo à consumação do efêmero, eu venho chamá-lo à Ressurreição da Vida. 

Eu venho dançar em seu coração. 

Eu me dirijo a você, que é apenas eu, e que é cada um. 

 

Eu venho iluminar sua veste, aquela que será lavada no sangue da pureza. 

Eu venho girar com você na ronda da Vida, que engloba toda a vida. 

Eu venho revestir sua consciência com guirlandas do Amor, das Estrelas e da Paz, e das 

Portas de Eternidade. 

 

Escute-me, você. 

Há você, há eu, e há cada um. 

Na solidão como na plenitude, dance a Vida comigo, na vertigem do Amor, que nada pode 

fazer cair, que se eleva tal um canto de Graça a partir de seu coração e meu coração. 

Em um coração a coração e de coração em coração, eu o convido. 

 

Vem dançar, vem cantar a Vida. 

Deixe sair o que empurra em seus limites, que vem voltar a empurrá-los, sempre mais longe. 

Deixe florescer a rosa eterna e seus sabores, e suas fragrâncias. 

 

Eu venho remover os espinhos que possam, ainda, restar, os espinhos que possam, ainda, 

sofrer. 

Eles nada mais são do que o testemunho da flor que nasce. 
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Ouça e sinta o perfume da Vida, o perfume da dança. 

 

Levante-se e desperte. 

Não há mais tempo nem espaço para dormir, porque nada há para fazer repousar. 

O Amor eclodiu e a flor abre-se ou dança comigo. 

Ao som do Coro dos Anjos, no ritmo do Espírito do Sol, eu venho declamar-lhe o Amor, eu 

venho abri-lo ao canto do Êxtase, eu venho saturá-lo de Alegria. 

 

Você é convidado, porque aí está o único lugar que ocupa, também, todos os outros lugares. 

Eu o convido a ficar ébrio de Amor, nos fins que todos os seus marcadores e todos os seus 

limites e seus amores explodem sob a ação da brasa do Amor. 

 

Eu o convido à celebração e à elevação. 

Eu o convido a viver a criança como o velho que se apaga. 

Eu o convido à ronda do Amor. 

E eu o convido, sobretudo, a fazer a paz, e eu lhe dou a minha paz, como eu recebo a sua 

paz, no silêncio de nosso coração Um. 

 

Abrasemos, juntos, o coração que dorme, elevemos o coração daqueles que duvidam disso. 

Eles estão em você, como estão em mim. 

Ignoremos o conjunto de todos os desafios postos ao Amor. 

 

Eu o convido a cantar a Ressurreição. 

Sim, você, justamente você, que está aí. 

 

Eu o convido ser de toda a parte. 

Eu o convido a estar em todo templo, em toda lágrima, em todo nascimento e em toda morte. 

Eu o convido ao parto. 

 

Venha dançar. 

Assim a Vida dança, assim a Graça aparece em meio a todo tormento, e mostra a vaidade do 

tormento e a vaidade do sofrimento, que nada pode diante do Amor e diante de seu sorriso. 

 

Eu o convido a rir do que desaparece, não para menosprezar, mas, bem mais, para amá-lo. 

Eu venho amá-lo, você. 

 

Eu o convido ao calor que jamais seca e que, ao contrário, flexibiliza e faz crescer a Luz, que 

não para, jamais, que não cessa, jamais. 

 

Eu o convido ao Fogo do Amor, ao Fogo da dança. 

Venha viver, faça silêncio do que não é verdadeiro. 

A nada se oponha, mas recubra tudo com o mesmo Amor, a mesma Alegria. 

 

Eu o convido, enfim, a reencontrar-nos, a comungar, para que um e o outro desapareçamos 

no Fogo do Amor, na paz eterna da Verdade. 

 

Então sim, você que está aí, eu venho render-lhe graças por seus suores e suas lágrimas, 

que nutriram o Fogo do Amor. 
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Eu venho convidá-lo a esquecer-se de si, para encontrar-se por toda a parte, e não mais, 

unicamente, entre o nascimento e a morte. 

 

Eu venho cantar e eu venho dançar, para abrir bem as portas Daquele que vem. 

Eu venho preveni-lo para que você se tenha pronto, para que você já seja ressuscitado, e não 

espere o último momento do tempo, desse tempo da Terra. 

 

Eu venho dizer-lhe para ser o que você sempre foi. 

Eu venho, também, remover as máscaras e os véus que possam, ainda, aparecer-lhe. 

Eu o convido, comigo, a queimar nesse fogo de alegria, que dança em seu ser. 

 

Esqueça-se do que eu digo. 

Retenha apenas o Belo e o Verdadeiro, que nasce em você, na dança de seu coração. 

 

Eu venho lembrá-lo, não de seus deveres ou de seus direitos, mas de sua verdade. 

 

Dance, dance comigo e eleve seu Fogo, à medida que ele desce às profundezas as mais 

íntimas e aos menores cantos de seu isolamento, para que nunca mais a menor crença possa 

limitá-lo. 

 

A Vida é convite. 

Eu venho convidá-lo à Vida, como a Vida convida você para dançar, na imobilidade do 

Silêncio, na imobilidade do Coração do Coração, na Última Presença, na qual nada pode 

estar ausente e na qual, no entanto, você se ausenta do que é ilusório e do que não dura. 

 

Eu venho falar-lhe, a você, e eu venho falar ao seu coração, porque ele compreende cada 

uma de minhas palavras, cada um de meus silêncios e cada um de meus gestos. 

Eu venho, também, desposá-lo, para além de qualquer sexo e para além de qualquer 

convenção. 

Eu venho fazer Um com você, como você faz Um comigo. 

 

Aí, onde o Amor é vivido, em sua inteireza e em sua leveza, eu venho saciá-lo do sopro de 

Vida, não aquele que se apaga nesse mundo, mas que é, ao invés disso, aquele que não 

enfraquece, jamais, e jamais se apaga. 

Eu venho gritar o Amor, eu venho declamá-lo, em você e com você, para que você não seja 

mais nem você nem eu, ébrio de Amor, que não sabe mais quem você foi, quem você é, mas, 

bem mais, o que você é. 

 

Eu o levo e eu o elevo na dança na qual nenhum nome pode bastar, na qual você é todos os 

nomes, que diz «sim» à Vida, «sim» à Fonte, «sim» à beleza e «sim» à Eternidade. 

 

Sim, você, aí, desperte, ouça o Coro dos Anjos que canta a alegria da Ressurreição, ouça o 

Espírito do Sol que nasce em seu Sol, no braseiro de seu coração. 

 

Eu venho soprar e atiçar a Alegria em você. 

Então, dancemos, no mesmo Silêncio e na mesma Alegria, a melodia do Amor, a melodia do 

Fogo, a melodia da Alegria, orquestrada pela Luz. 

 

Você, eu o chamo à Evidência, à sua evidência. 
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A hora chegou de levantar-se, a hora chegou de aparecer em seu corpo imortal, que põe fim 

a todo parecer, que põe fim ao jogo da aparência, que põe fim ao jogo da competição, porque 

o Amor não conhece a competição, o Amor não conhece a luta. 

 

Eu o convido à vida no Amor, para que, no momento vindo, você possa dançar com Aquele 

que vem, sem obstruções e sem temor, na leveza de seu coração reencontrado e desperto. 

 

Meu irmão, eu me vejo em você, como você se vê em mim, no mesmo Coração sagrado, no 

Coração unido de Cristo e da Luz. 

 

Eu me dirijo a você porque, se você me ouve, então, o mundo ouve você, e o mundo vê você. 

Porque não há mais máscaras, não há mais véus, há a inocência da Infância e a pureza da 

Luz. 

 

Eu o convido, sim, você, eu o convido a estar aí e aqui, agora e em todo tempo, em todo 

corpo, em toda vida e em todo mundo. 

Dance comigo, dance a Vida. 

Levante-se, meu irmão. 

Lembre-se, além de toda memória, de que você é, desde sempre. 

Saia do sonho e entre, diretamente, na vida eterna. 

Deixe o sopro do Amor levá-lo na dança da Alegria. 

Deixe o sopro de minhas palavras vir atiçar o que tem, ainda, necessidade de sê-lo. 

 

Aí onde eu danço há apenas você e eu. 

Não hesite mais. 

Deixe a Vida percorrê-lo, deixe o Amor emergir e entrar. 

Deixe livre o fluxo da Vida. 

 

Eu o convido, também, a não mais lutar, contra si mesmo ou contra quem quer que seja, 

porque você já ganhou. 

Não poderá, jamais, haver perda ou derrota no Amor. 

 

Eu o convido ao Fogo do Coração. 

Eu o convido a ser você, como a ser Ele. 

 

Eu o convido ao perfume místico da Ressurreição que, tal uma violeta ou um lírio, vem fazer 

florescer sua rosa eterna. 

Eu o convido aos perfumes da Vida. 

 

Eu o convido a dançar, no Ar e no Éter. 

Eu o convido sobre as águas como nas águas. 

Eu o convido sobre toda terra, munido do Fogo do Amor que ilumina e magnifica toda a vida. 

Então, não hesite, rejuntemo-nos nas esferas da beleza, nas esferas da Eternidade. 

Porque a Graça, a Vida e o Amor são um convite permanente à dança da Alegria. 

 

Eu venho dizer-lhe: «Deixe o que está morto morrer, deixe o que está morto desaparecer.». 

A Graça do Amor ocupa-se disso, e o Fogo da Alegria transmuta-o. 

 

Então, você que me ouve, escute. 
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Eu não tenho mais necessidade de palavras, porque meu coração fala, diretamente, ao seu 

coração, na linguagem silenciosa do Amor e na exuberância do Fogo do Amor. 

 

Eu lhe dou a paz de Cristo, a paz de Buda, a paz dos profetas. 

Eu lhe dou a paz da criança como a paz do velho que se apaga. 

Assim eu lhe falo, de coração em coração, de meu centro ao seu centro, no qual não existe 

qualquer distância e qualquer fronteira. 

 

Então, meu irmão, dance comigo. 

 

No Amor, eu nada mais posso fazer do que cantar o Amor. 

No Amor, eu nada mais posso fazer do que ser o que você é. 

No Amor, eu nada procuro, porque não há qualquer outro. 

 

À medida que o Último guia as minhas palavras, eu guio seus passos de dança, que dança 

seu coração e que dança a Vida. 

 

No espaço em que o homem e a mulher fazem apenas Um, e recriam, assim, a Vida no 

ternário operador da Criação, eu o convido à Trindade. 

 

Eu o convido, é claro, à celebração da Ascensão e à evidência de sua Liberação. 

Você, que é Amor e Liberdade, eu canto os louvores da Verdade. 

 

O que dizer mais? 

Amor e Amor. 

 

Você é o Caminho, a Verdade e a Vida, e eu saúdo, em você, o outro eu. 

E eu saúdo, em você, Cristo, como eu saúdo Buda e os profetas. 

Eu saúdo, em você, a Mãe da humanidade. 

 

Escute, você. 

Ouça o canto de Vida que o preenche, a cada sopro, dos benefícios do Amor. 

 

Eu o convido ao êxtase do Fogo, para que queime tudo o que pode restar de pesado. 

 

Você, meu irmão, eu venho dançar em você a ronda dos perfumes e das essências da Vida 

em todo mundo. 

Eu venho, na embriaguez de seus sentidos, liberar sua essência e liberá-lo de seus sentidos. 

O Amor está por toda a parte, então, você nada mais pode ver. 

Ao saturá-lo de Alegria, não há mais do que a Alegria. 

 

Nesse espaço sagrado de seu coração, no qual não pode haver dia melhor do que outro, 

porque cada dia é melhor. 

 

Você, eu deposito as minhas palavras em seu coração. 

Eu deposito, também, o Silêncio, assim como a dança. 
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Você, meu irmão de armas, que tem apenas por única arma a simplicidade do Amor, eu o 

convido e eu me calo, agora, em seu coração, ao mesmo tempo permanecendo com você, 

para que você ouça o canto do Silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Mevlana, eu sou outro você, eu sou Cristo, eu sou o vento. 

Eu sou tudo, porque eu nada sou aqui embaixo, nesse mundo. 

 

Permita-me, enfim, você que me escutou até aí, abençoá-lo e santificá-lo na Graça do Único. 

 

Aí estão os meus últimos passos de dança que não pararão, jamais, se você o quiser. 

 

… Silêncio… 

 

Permita-me não dizer-lhe adeus, porque eu permaneço de forma permanente. 

 

… Silêncio… 

 

Até uma próxima vez, para outras palavras e para outros poemas. 

 

Eu permaneço em silêncio agora, em você, porque minhas palavras e minha dança não 

pararão, jamais. 

 

… Silêncio… 

 

 

 

IRMÃO K: A Benevolência 

 

 

Meu nome é Irmão K. 

Irmãos e irmãs da carne, e na carne, de momento, dignem-se aceitar a minha saudação e as 

minhas bênçãos. 

 

… Silêncio… 

 

Eu intervenho, hoje, por minha vez, para completar, ao meu modo, o que foi dito concernente 

ao masculino sagrado e seus efeitos e suas manifestações. 

Há numerosos anos, eu tive a oportunidade de falar-lhes, longamente, da imagem e da visão. 

Na sequência, inúmeras Estrelas vieram especificar o que era a visão do coração, a visão 

interior, os diferentes tipos de visão. 

Em seguida, eu lhes falei, longamente, da Autonomia e da Liberdade. 

Hoje, eu venho exprimir os resultados esperados da emergência do masculino sagrado em 

comunhão, de algum modo, com o feminino sagrado, que desemboca na manifestação da 

Androginia Primordial em seu ser interior e em sua manifestação nesse mundo. 

 

O masculino sagrado e o feminino sagrado, quando estão em harmonia e não mais 

separados – como foi o caso nesse mundo – abrem-nos, no interior de si mesmos, à 
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possibilidade de deslocar as condições ligadas ao seu sexo aparente, às suas polaridades 

expressadas, masculinas ou femininas, e desemboca, por sua vez, em uma modificação 

importante de seu comportamento humano. 

Muitos de vocês, é claro, já o viveram sem, necessariamente, ali colocar palavras ou 

explicações. 

A alquimia e a sublimação do masculino e do feminino sagrados traduzem-se, se já não foi 

feito, por uma palavra precisa, que se chama a Benevolência. 

 

A Benevolência não é, unicamente, o Amor em encarnação ou o Amor emanado de vocês, 

mas, bem mais, a alquimia da noção de acolhimento, de escuta e de emissão, o que permite 

fazer cair, de algum modo, as últimas barreiras entre o sentido de ser uma identidade e, em 

toda relação, de lidar com outra entidade. 

 

A Androginia Primordial situa-se, diretamente, nos processos vividos, há alguns anos, da 

própria consciência, nomeados comunhão, fusão ou bilocação e dissociação, e dissolução. 

A Benevolência do masculino e do feminino sagrados dá-lhes, de fato, a capacidade para ser, 

igualmente, o amigo, o amante, a amante, a mãe, o filho, o pai, abolindo, assim, inúmeros 

papéis sociais e inúmeras funções, quer elas sejam ligadas à sexualidade, à reprodução, 

mas, também, ao seu modo de interagir nesse mundo. 

 

Esse elemento nomeado a Benevolência vai permitir-lhes amplificar e ver, talvez de modo 

mais aguçado e mais intenso, o que pode restar, em vocês, do que foi nomeada a tríade 

infernal: carrasco, vítima e salvador, o que os leva, através da Tri-Unidade Arcangélica e da 

Tri-Unidade sagrada feminina, a recolocar-se nessa Benevolência. 

E abandonar o jogo das interações que se situam ao nível das personalidades em presença 

em toda relação, que não os congela mais, então, em um papel ou em um modo 

comportamental, mas que os abre, aí também, sempre mais, à espontaneidade, ao fluxo do 

Amor que se escoa em palavras, em expressões, em emoções como em pensamentos, em 

toda relação. 

 

O efeito saliente da masculinidade ou da feminilidade parece, se já não foi feito, desvanecer-

se em vocês, o que dá, no homem, uma capacidade de acolhimento, uma capacidade de 

escuta diferente do que é na natureza masculina. 

Na natureza feminina não, unicamente, a manifestação da co-criação consciente torna-se 

evidente, mas há, além disso, uma capacidade comportamental nova de estar na ação e não 

mais na reação. 

A Androginia Primordial instala uma vacuidade e, ao mesmo tempo, uma plenitude, uma 

decorrente da outra. 

Há, portanto, desaparecimento da polarização sexual comportamental que abre, assim, as 

portas da inocência e da Infância, se já não é o caso. 

 

Na Benevolência há o maravilhamento. 

Na Benevolência e na Androginia Primordial há a espontaneidade, há a Evidência e há a 

facilidade. 

Assim, portanto, vocês já constataram, talvez, ou constatarão, muito rapidamente, seu modo 

de relação, assim como seu modo de interação entre vocês, e todo o resto modifica-se, de 

modo palpável e visível, o que os coloca em uma forma de neutralidade de polaridade e, 

portanto, que reunifica, em vocês, as duas partes que haviam sido separadas – esquerda-

direita, bem-mal, homem-mulher – o que lhes dá a clareza necessária para agir, para receber, 
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para dar e para viver o que há a viver segundo sua atribuição vibral nesse fim específico dos 

tempos antigos. 

 

Isso pode traduzir-se, em vocês, por capacidades nomeadas mediúnicas mais importantes, 

uma capacidade maior para acolher e para ver os povos da natureza, para conversar com 

eles de diversos modos, o que lhes dá a ver, também, com compaixão, os desvios de toda 

situação, tanto em vocês como no outro, sem julgamento, mas com amor, o que parece, por 

vezes, dar-lhes uma discriminação mais aguçada e mais lúcida entre o que é do domínio da 

Luz eterna e o que não é. 

 

A reintegração de suas polaridades sagradas, assim como a sublimação delas na Androginia 

Primordial põe fim ao sentimento de separação. 

É claro, antes que isso seja completamente atualizado, podem existir, em cada um de vocês, 

ressurgências passadas dessa vida quanto à expressão de sua natureza intrínseca, 

masculina ou feminina, mas que são vistas, aí também, com clareza e com benevolência. 

É claro, isso desemboca, também, em um sentimento de unidade e de unificação mais vivo, 

mais forte, mais intenso, abolindo, também, as barreiras não mais, unicamente, sociais, mas 

ligadas à idade, ao sexo ou aos condicionamentos ou às próprias condições de sua 

sociabilidade. 

 

Assim, cada um vocês é capaz de ser desafiado, pela Inteligência da Luz, a manifestar o 

Amor, é claro, e a Benevolência, em toda relação. 

Não para não ver, mas, bem ao contrário, para ver com acuidade e com amor o que tem 

necessidade de ser visto, ainda, tanto em vocês como no outro. 

Isso permite, também, naquele momento, à emissão do Amor e da Inteligência do Amor 

difundir, a partir do centro de seu peito, sobre toda relação, e independentemente de seu 

intelecto, independentemente de suas ideias, de seus pensamentos e, mesmo, da própria 

situação. 

Isso é, eu diria, uma oitava superior ao que havia sido expressado há alguns meses, 

concernente a isso. 

 

A compaixão e o perdão, acoplados ao Amor, é um espaço de resolução de toda relação, 

tanto em vocês como em seu exterior, o que os abre, sempre mais, à Inteligência da Luz, à 

Inteligência do Amor, à Paz e à Alegria. 

O que vem fortificar, de algum modo, a inocência, a espontaneidade, a humildade e a 

simplicidade. 

O que estava, ainda, obscuro pode, por vezes, ser iluminado violentamente, em toda relação, 

eu repito, com vocês mesmos ou em seu exterior. 

O Fogo do Amor, então, naquele momento, transmutará, se posso dizer, por si mesmo, sem 

esforço e sem intelecto, o que há, ainda, a transmutar, em todo tipo de relação. 

 

O masculino sagrado não vem, unicamente, completar o feminino sagrado, mas vem 

alquimizá-lo, ele mesmo, para deixar eclodir, de algum modo, não mais, unicamente, a 

vibração do que foi nomeado o décimo segundo corpo ou a Androginia Primordial, mas, sim, a 

atualização do Andrógino, mesmo nesse mundo, nesses tempos específicos da Terra. 

 

A ausência de diferenciação comportamental sexual, se posso dizer, em todo caso, ligada ao 

sexo e não sexual, no sentido de relação sexual, vai traduzir-se por uma capacidade maior 
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para compreender o que vocês nomeiam o sexo oposto, para dele viver os sentimentos, os 

modos comportamentais e, também, eu diria, os modos de expressão espiritual. 

Visto com um olhar crítico, típico da terceira dimensão, poderia ser afirmado enquanto o 

homem torna-se mulher e a mulher torna-se o homem, mas isso é apenas uma aparência. 

A Androginia Primordial vai magnificar, de algum modo, a manifestação de sua unidade em 

toda relação e em toda apresentação de seu ser, em toda circunstância desse mundo. 

Aparecerá, cada vez mais, um sentimento de fluidez, em toda relação – mesmo se ela tenha 

necessidade de terminar ou de construir-se, isso nada muda. 

 

Como, talvez, você já tenha constatado, torna-se cada vez mais fácil acolher o outro, o que 

quer que ele diga, de qualquer modo que ele se apresente, o que lhes dá, então, acesso a 

uma unidade maior e a uma relação que se instala, cada vez mais facilmente, de coração a 

coração, e ignora convenções e diferenças, quaisquer que sejam, e abre-os, portanto, aí 

também, à manifestação concreta e tangível dos efeitos do Amor incondicionado em suas 

vidas. 

 

Eu repito, isso pode passar por uma fase delicada, na qual há como que uma acentuação de 

algumas anomalias já vividas por vocês nas relações. 

É apenas uma iluminação nova que vem, de algum modo, pôr na luz o que não havia sido, 

ainda, posto na luz, tanto em você como no outro. 

Há uma capacidade maior para compreender, eu diria, além das palavras, para ver além do 

que é dado a ver – sempre, aí também, sem julgamento, sem condenação, mas com 

compaixão e com carisma. 

Compaixão e carisma iluminados pela luz da Androginia, pela Luz Primordial anterior à 

polarização, quer seja no masculino-feminino, na luz-sombra e nos eventos os mais fúteis e 

comuns de suas vidas. 

 

A manifestação da Androginia Primordial, além, simplesmente, do corpo e da vibração, vai 

dar-lhes a ajustar-se cada vez mais finamente, nessa Benevolência. 

Mesmo se isso possa passar, em vocês, por sentimentos, por vezes, de raiva, que os faz crer 

que vocês aceitam o que lhes parecia inaceitável, não é nada disso. 

Trata-se, de fato, de uma pacificação de todas as relações levadas, tanto no interior como no 

exterior de vocês. 

Quando isso é visto, em toda relação instala-se a paz, instalam-se, também, a liberdade da 

relação e a autonomia de cada relação, na qual mais nenhuma predação pode exercer-se, de 

uma maneira ou de outra. 

A relação tornar-se-á, então, equilibrada, o que permite amplificar a Paz e, portanto, a 

Unidade, vividas, real e concretamente; isso, independentemente de toda manifestação 

vibratória e independentemente, mesmo, de toda percepção sutil, de qualquer natureza que 

seja. 

 

A Benevolência, como vocês constatarão, se já não foi feito, nutre seu coração e nutre o Fogo 

do Coração, o que lhes permite experimentar, ao mesmo tempo, uma leveza e uma liberação 

do que lhes pesava. 

A Benevolência da Androginia Primordial, dessa alquimia entre o masculino sagrado e o 

feminino sagrado, dá-lhes, também, a manifestar a alegria, de modo cada vez mais claro, 

quer seja silenciosa ou exuberante, ela será atuante, independentemente de sua vontade, 

independentemente de seus pensamentos e do que parecia, mesmo, poder resistir em 

qualquer relação. 
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Pode-se dizer, em definitivo, que toda relação, qualquer que seja, tornar-se-á Amor, tanto em 

vocês como em toda pessoa que vocês são levados a ver, de modo excepcional ou 

quotidiano. 

A Benevolência e a Paz decorrerão de toda comunicação. 

Retenham, contudo, que o tempo de ajustar-se a essa Benevolência – o que é realizado sem 

esforço pela Inteligência da Luz e pelos tempos atuais – será, talvez, primeiro, 

desestabilizador, pelo contraste existente entre vocês e o mundo ambiental que resiste, no 

curso de algumas relações que devam construir-se ou terminar. 

Mas isso se fará em toda liberdade, em toda independência, e o resultado, é claro, será, 

sempre, uma amplitude de Amor maior e uma amplitude de Paz mais estável. 

 

Para aqueles de vocês que vivem as vibrações, vocês perceberão, claramente, a ativação 

desse décimo segundo corpo, conjunta ao décimo primeiro corpo, ou seja, ao Verbo Criador. 

Vocês se tornarão, então, real e totalmente, o Verbo, ou seja, quaisquer que sejam as 

palavras, elas não serão portadas, exclusivamente, pelo sentido, compreensível, mas, bem 

mais, pela potência do Verbo, o que põe fim, progressiva ou brutalmente, a toda forma de 

incompreensão de vocês ou de qualquer relação exterior. 

O que pode, em um primeiro tempo, parecer-lhes chocar, se vocês já o vivem, tornar-se-á, 

muito rapidamente, fluido e fácil. 

É nesse contexto que vocês sairão, de algum modo, do julgamento espontâneo e automático 

em face de cada situação ou de cada ser, ou em face de si mesmos, o que visa, pela 

separação, fazê-los colocar, sempre, a questão, mesmo inconscientemente, do bem e do mal, 

da vantagem e do benefício ou da perda ocasionada por toda relação no interior de si 

mesmos ou em seu exterior. 

 

Essa Benevolência, portanto, exprimir-se-á através da espontaneidade e da capacidade real 

para deixar sair de vocês não a palavra correta, mas o Verbo correto, qualquer que seja a 

palavra empregada. 

Vocês observarão, também, em toda relação, tanto no interior de vocês como em seu 

exterior, que o silêncio tornar-se-á um elemento essencial, bem mais do que as palavras, bem 

mais do que as expressões corporais, bem mais do que qualquer valor de julgamento. 

Será, então, possível, tanto em vocês como em seu exterior, viver, realmente, a Unidade 

primordial que passa, de algum modo, das regras habituais de comunicação, tanto na 

linguagem amorosa como na linguagem social, como na linguagem adaptada a uma 

demanda, a uma informação, a um serviço ou a uma venda. 

 

Vocês constatarão, então, que, nessa Benevolência e nessa espontaneidade – que vocês 

encontravam em seu exterior – o mesmo sorriso e a mesma paz estará presente, sem 

procurá-la, sem esforço, e independentemente de qualquer tipo de relação. 

Aí está a manifestação tangível da Vida e do Amor incondicionado. 

Isso lhes tem sido acessível, para muitos de vocês, através dos mecanismos nomeados «a 

Graça», mas, hoje, isso é bem mais do que a Graça. 

Porque, na Benevolência não há, unicamente, o acolhimento da Graça ou a manifestação da 

Graça, mas há emissão espontânea de Graça em toda circunstância. 

Vocês constatarão, então, que seus gestos, suas palavras, seus olhares não serão mais, 

verdadeiramente, o que vocês conheciam anteriormente. 

 

O sentido do perdão será inscrito nessa Benevolência do Andrógino. 
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Vocês viverão, talvez, cada vez mais frequentemente, a capacidade para viver o êxtase sem 

passar por um alinhamento interior, sem passar por uma experiência mística, sem passar por 

uma relação sexual bem sucedida, mas, bem mais, pela própria relação. 

Eu os lembro, aliás, de que o próprio Arcanjo Anael nomeia-se o Arcanjo da Relação e do 

Amor. 

Essa comunicação nova recorre ao fluxo cardíaco de Amor e de Luz, e à simbiose, se posso 

dizer, dos quatro Elementos. 

Os mecanismos, então, de sincronia e de evidência serão, se já não foi feito, seu quotidiano, 

em frequência cada vez mais evidente. 

Ao ver, assim, essas relações transformarem-se, tanto em vocês como em seu exterior, 

tornar-se-á, então, mais fácil manter esse modo de comunicação sem ali prestar atenção, 

porque tudo acontecerá naturalmente. 

 

Eu lhes redigo que o que pode parecer-lhes resistir hoje é, justamente, a ilustração do que 

está se desenrolando e o que está se iluminando em vocês, não em uma compreensão 

intelectual, discriminante em bem-mal, mas em uma visão mais integrativa, que supera as 

condições habituais desse mundo e que faz de vocês, real e concretamente, seres de Amor 

puro, que não são influenciados por qualquer ferida que seja, por qualquer vantagem ou 

inconveniente de qualquer relação. 

Vocês ultrapassarão isso. 

 

A partir do instante em que o masculino sagrado e o feminino sagrado entram em simbiose, 

há superação de sua condição, isso eu disse, e há aparecimento, aqui mesmo, de uma nova 

condição. 

Eu seria tentado a nomear isso, em sua terminologia atual, «o olhar do anjo», aquele que é 

incapaz de emitir um julgamento, de condenar, de discriminar, de rejeitar. 

Porque, naquele momento, vocês verão, real e concretamente, se já não foi feito, que tudo o 

que se produz é regido pela Inteligência da Luz. 

Mesmo o que pôde, até agora, parecer-lhes oposto à Luz ou contrário a ela, nada mais é do 

que sua emergência real no mundo sensível de manifestação no qual vocês estão. 

Isso permitirá, também, sem esforço, ver, também, cada vez mais claramente, as interações 

entre seu ser eterno e a própria Luz. 

Vocês não poderão mais distinguir se essa Luz sai ou entra em vocês. 

O Coração do Coração será instalado na totalidade de seu ser e não mais, unicamente, em 

alguns lugares de seu coração que vocês conhecem. 

 

Assim que houver um impulso de ajuda, de serviço, de escuta, não será mais possível 

considerar que você é o salvador e que o outro é a vítima. 

Você escapará, assim, da esterilidade da tríade infernal, e a substituirá, de modo muito 

natural, pela Tri-Unidade do feminino sagrado e a Tri-Unidade Arcangélica, o que lhe dá a ver 

com a inteligência pura, que não recorre mais à análise ou a qualquer sentido espiritual. 

Isso será evidente e evidência. 

Haverá como que uma ruptura ou um curto circuito do mental racional de suas polaridades 

habituais ou de suas emoções habituais restantes. 

 

Vocês constatarão os benefícios disso, é claro, em toda relação, em toda circunstância, mas, 

sobretudo, em sua capacidade para deixar trabalhar a Vida em vocês. 

Parecer-lhes-á, então, fútil querer decidir, querer escolher, querer controlar o que quer que 

seja ou quem quer que seja. 
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Assim é a Inteligência da Androginia Primordial, que superou a dualidade de manifestação – e 

não, unicamente, vibratória ou energética – presente nesse mundo. 

Vocês verão, portanto, claramente, sob a forma de uma fulgurância da intuição, o que tem 

necessidade de ser visto, em toda circunstância. 

Vocês observarão, portanto, a Graça em ação e o estado de Graça, não mais, unicamente, 

em vocês, não mais, unicamente, nas relações as mais próximas, mas, de maneira muito 

geral, em cada ocasião. 

 

Isso se traduzirá, também, nesse mundo, por contatos com a natureza visível, mais 

espontâneos. 

Os povos da natureza não sutil, quaisquer que sejam os animais, as plantas, entrarão em 

contato com vocês sem esforço e sem o querer. 

Essa Benevolência e essa comunicação nova que, eu repito, já se atualizaram, para inúmeros 

de vocês, mas tornar-se-á cada vez mais saliente, de algum modo, permitirá a vocês deixar o 

Amor emergir, cada vez mais facilmente, para que todas as suas ações, todos os seus 

olhares, suas emoções ou suas ideias, ou seu pensamento ainda presente, sejam, realmente, 

magnificados pela Graça do Amor. 

 

Vocês constatarão que, mais frequentemente, sua razão, seu mental terão curto circuitos, 

mesmos nas coisas habituais da vida que necessitam, até agora, a intervenção de seu 

mental. 

De algum modo, tudo se tornará mais fluido e tudo mais espontâneo, o que contrasta muito 

mais com a desordem do mundo que se instala. 

Vocês não serão, portanto, mais afetados por qualquer desordem que seja, o que não os põe 

na indiferença ou na distância, mas, sim, na participação ativa da co-criação consciente e da 

ação consciente da Luz, que lhes dão a viver, de algum modo, novas oitavas da Graça. 

 

É isso que nós desenvolvemos, nós, Melquisedeques, durante essas crônicas da Ascensão, 

cada um à sua maneira, mas que os abre a essa realidade eterna, aqui mesmo, nesse 

mundo. 

Não haverá mais esforço a fazer para amar, não haverá mais esforço a fazer para suportar 

relações difíceis com vocês mesmos, em algumas partes ou com qualquer outro. 

Porque o outro não será mais visto como o outro, real e concretamente. 

É, portanto, de algum modo, um fim da distância e da separação, no qual mesmo os limites 

corporais habituais ou os limites históricos pessoais e habituais tendem a dissolver-se, e 

deixam apenas o Amor nu, no qual tudo se realiza com facilidade. 

 

Vocês verão, claramente, também, em si, não em uma compreensão lógica ou memorial, 

cármica ou ligada à sua infância, mas, bem mais, na imanência do Amor e da Relação. 

Vocês constatarão, também, os efeitos na cura, também, de seu corpo. 

Vocês identificarão, de modo mais nítido, os laços existentes entre o simbólico do corpo e os 

engramas memoriais alojados nesse corpo, sem ter necessidade de analisá-los, sem ter 

necessidade de compreender os prós e os contras, com curto circuito, aí também, no aspecto 

intelectual, mental e raciocínio. 

Isso permitirá, também, em cada um de vocês, uma disponibilidade maior aos sinais e às 

graças. 

 

Se vocês vão ao sentido do que se produz, tudo se tornará fácil e evidente, qualquer que seja 

a alegria ou qualquer que seja o sofrimento. 
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Vocês se tornarão independentes dos resultados, em qualquer domínio que seja, porque 

terão a intuição fulgurante de ter, realmente, feito o que era para fazer, não por sua vontade 

ou sua compreensão, mas, diretamente, pela Inteligência da Luz, e vocês o perceberão, cada 

vez mais nitidamente. 

 

Se vocês aquiescem a esse desenrolar, de maneira cada vez mais lúcida e evidente, então, 

constatarão, efetivamente, mudanças cada vez maiores que podem – e eu tomo essa imagem 

específica – viver um êxtase, simplesmente, ao reencontrar o sorriso de uma criança, ao 

colher uma flor, ao apertar a mão de um superior hierárquico. 

Fazer a paz tornar-se-á evidente, cada vez mais, em vocês mesmos, mas, também, com 

qualquer relação. 

Vocês constatarão, aliás, que não poderão mais suportar o mínimo desvio a essa 

Benevolência, o que pode, nos primeiros tempos, dar-lhes um sentimento de culpa, as partes 

arcaicas de seu ser que podem, em alguns casos, tentar retomar a dianteira no coração. 

Isso não durará, jamais, mesmo se seja intenso. 

 

A supraconsciência não é mais, unicamente, um mecanismo interior. 

Ela será, também, visível em cada coisa e em cada relação. 

A Unidade entrará, portanto, cada vez mais em manifestação, e vocês se nutrirão dessa 

Unidade antes de qualquer coisa. 

Assim é o Amor. 

Assim é a Autonomia e assim é a verdadeira Liberdade, que não depende de qualquer 

circunstância nem de qualquer condição, como vocês sabem. 

 

Aqueles que percebem as vibrações, em qualquer lugar que seja, começarão a perceber os 

fluxos de Luz que emanam, espontaneamente, de seu coração, sobre qualquer coisa e sobre 

cada relação, independentemente, mesmo, de seus pensamentos, o que pode criar, no início, 

certa distorção. 

Por exemplo, sentir uma raiva violenta no interior de si, enquanto o coração continua a emitir 

o Amor e a Paz e a Benevolência. 

Isso os levará, aí também, a mais lucidez sobre os prós e os contras do que foi seu modo de 

funcionamento, e o que ele se torna. 

 

… Silêncio… 

 

A Unidade aparecer-lhes-á não mais, unicamente, como um sonho ou um estado interior, mas 

uma realidade tangível, e essa realidade tangível tornar-se-á cada vez mais premente para 

vocês, progressivamente e à medida que a agitação do mundo declara-se. 

 

… Silêncio… 

 

Decorrerá, também, dessa Androginia Primordial, uma capacidade maior para desaparecer à 

vontade, para imergir na Morada de Paz Suprema, independente de qualquer condição e de 

qualquer polaridade, masculina ou feminina. 

 

… Silêncio… 

 

Vocês viverão, real e concretamente que, em toda ocasião, em toda circunstância, em toda 

relação, o Amor é preliminar a qualquer outra coisa e é independente de vocês. 
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A Benevolência, enfim, permitirá resolver o que podia parecer-lhes, ainda, intransponível, 

quer concirna aos domínios interiores ou a algumas relações. 

Isso os faz, também – e de modo, talvez, mais raro, de momento – viver, realmente, no outro, 

o que permite vivê-lo, de algum modo, do interior, o que põe fim, aí também, não à relação, 

mas revoga, de algum modo, o sentido de ser uma pessoa em face de outra pessoa, qualquer 

que seja o tipo de relação. 

 

Cristo havia dito: «O que você faz ao menor de vocês, é a mim que você o faz.». 

Isso se tornará, para vocês, evidência, e isso já está em curso. 

Vocês constatarão, por si mesmos que, se ferem alguém, é a vocês mesmos que ferem e a 

ninguém mais, destacando um aspecto, talvez, mais agradável, que havia dito nosso 

Comandante, concernente a essa frase: «É aquele que diz que é.», o que lhes dá a ver que o 

que se manifesta em sua vida, hoje, em qualquer setor que seja, é apenas o reflexo, em 

definitivo, de seu ser interior não ainda manifestado em sua plenitude. 

 

Isso permitirá, também, de maneira mais incisiva, pôr fim à distância entre o outro e você, 

entre o inimigo e você, porque não há qualquer inimigo e, se um inimigo manifesta-se, é que 

ele está, primeiro, em você – e nada pode provir do exterior, no sentido em que vocês o 

entendem, comumente. 

Vocês terão a oportunidade e, talvez, já o tenham feito, de verificar isso em circunstâncias 

cada vez mais numerosas, circunstâncias que, a priori, nada teriam a ver com o que vocês 

nomeiam espiritualidade. 

Não haverá mais, aliás, o material e o espiritual, não haverá mais do que uma única vida, 

apesar da confusão do mundo. 

 

Tudo isso está se desenvolvendo, nesse momento mesmo, e já começou para alguns de 

vocês, de maneira, talvez, não tão clara como será, o que os faz descobrir, desta vez, não 

mais o Abandono à Luz, mas o Abandono à Graça, o que lhes demonstra que não há lugar 

para preocupar-se com o que quer que seja, se não é manter, é claro, corretamente, seu 

veículo físico, em função de suas necessidades e não mais as necessidades de sua cabeça 

ou de seus desejos. 

 

Se eu tomo o exemplo do que vocês nomeiam alimentação, vocês não terão mais que 

colocar-se a questão diante de qualquer alimento que seja, mas seu próprio corpo responderá 

sobre a natureza dos alimentos, a quantidade de alimentos e sobre o horário de seus 

alimentos. 

Vocês quebrarão, assim, as últimas regras condicionantes de seu próprio corpo, o que o 

torna, assim, livre de influências e de imposições inscritas na memória da humanidade. 

Parece-me, aliás, que o Comandante falou, há muito pouco tempo, do que ele nomeou o 

jejum seco durante vinte e quatro horas, por exemplo. 

 

O que, até agora, podia fazê-los colocar a questão em face de um evento, da Luz ou não, não 

os tocará, mesmo, mais, porque se tornará, então, evidente para vocês que a Graça está no 

trabalho e o que quer que se desenrole, vocês nada podem ali. 

Nessa forma de confiança, nesse Abandono à Graça, a Unidade torna-se mais palpável e 

tangível, cada vez mais manifestada e cada vez mais evidente. 

Isso os conduzirá, também, assim como eu disse, a episódios de desaparecimento que não 

cairão mais abruptamente, como foi o caso há anos, mas que se produzirão não quando 
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vocês o tenham decidido, mas quando o momento for propício e, sempre, nas circunstâncias 

facilitadoras para vocês. 

 

Assim são as diversas manifestações da Androginia Primordial, aqui mesmo, nesse mundo. 

Outras necessidades, até agora fisiológicas ou comportamentais, vão desaparecer sob os 

seus olhos, seu aspecto físico pode, mesmo, modificar-se, doravante, mas vocês verão 

claramente, em qualquer modificação que seja, o efeito da Graça e do Abandono à Graça. 

Isso é, de algum modo, não mais um preparativo, mas a atualização e a manifestação 

Daquele que vem, como um ladrão na noite. 

 

… Silêncio… 

 

Sua consciência, então, tornar-se-á livre, não estará mais sujeita aos condicionamentos 

anteriores, que se acompanham de uma alegria ainda maior e de uma leveza sempre mais 

presente. 

 

… Silêncio… 

 

É isso que vocês verão, também, no trabalho em alguns países, em alguns movimentos que 

vão emergir, espontaneamente, no que nós nomeamos o povo. 

Há como que uma forma de despertar, uma saída da letargia. 

Mesmo se, para esses irmãos e irmãs, haja o sentimento de dever lutar para conquistar 

alguma coisa, vocês verão isso claramente e aceitarão todas as manifestações da Graça, 

mesmo se ela passe pela violência ao nível dos povos. 

Porque vocês verão, além das aparências, que há uma liberação que se produz, naquele 

momento, para esses seres. 

 

Tudo isso é destinado, é claro, a facilitar cada dia um pouco mais, para o conjunto do coletivo, 

o estabelecimento da estase. 

Haverá, além disso, um efeito contaminante, é claro, de próximo em próximo, no qual vocês 

verão irmãos e irmãs reunirem-se com objetivos de mudança, de revolta ou de revolução, de 

guerra ou de paz. 

Mesmo se isso possa parecer estranho, vocês verão a finalidade, e seu único olhar, 

desprovido de julgamento, alimentará, de algum modo, esses grupos, para permitir a eles 

transmutar essa nova vitalidade, esse novo despertar em um acesso à Eternidade. 

 

De fato, neste período, vocês constatarão que há cada vez mais irmãos e irmãs que vão 

mudar, de algum modo, de paradigma, instantaneamente, sem, mesmo, saber porquê. 

Porque eles cruzarão, então, o limiar do intolerável da separação e da divisão nesse mundo. 

Mesmo se haja violência no que vocês veem, essa violência é apenas transitória e é apenas a 

manifestação do apelo do Espírito e do apelo de Cristo, quaisquer que sejam as palavras que 

forem empregadas. 

 

Isso corresponde, também, ao que é nomeada a estação primavera, na qual o que estava 

escondido na terra sai, enfim, à luz do Sol e manifesta-se. 

Vocês experimentarão claramente que há cada vez menos esforço a fazer para manter, de 

algum modo, sua supraconsciência. 

Ela será independente das circunstâncias, das relações como dos eventos do mundo, e ela 

será cada vez mais estabelecida. 
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A Androginia Primordial, a Unidade primordial estará, então, em plena manifestação. 

Tudo isso lhes parece, mesmo, amplificar-se e acelerar cada dia, tanto em vocês como fora 

de vocês. 

 

Tudo isso se inscreve no processo do Choque da humanidade e do que lhes foi desenvolvido 

por Sri Aurobindo há muito tempo. 

Vocês estarão, assim, cada vez mais disponíveis para a Vida e não mais, unicamente, para 

seus pequenos prazeres ou desejos, mesmo espirituais. 

Você se tornará o Filho do homem, o Vivente que conclui seu ciclo do confinamento. 

 

Retenham, contudo, que isso pode passar por ressurgências de raiva, de violência, de 

tristeza, antes que a Alegria germine. 

Progressivamente e à medida que vocês se instalarem nesse novo estado, se posso dizer, 

aqui mesmo, na Terra, constatarão que vocês estão livres, livres de seus pensamentos, livres 

de suas emoções, livres de tudo. 

Para alguns de vocês, pode ser chocante não mais experimentar as emoções passadas ou 

não mais funcionar do mesmo modo ao nível de sua inteligência. 

A Graça toma, verdadeiramente, assume na manifestação de sua vida nesse mundo. 

 

… Silêncio… 

 

As capacidades coletivas de resiliência da humanidade tornar-se-ão tanto mais fortes quanto 

a agitação aumenta porque, de algum modo, como é conhecido na encarnação, é na 

adversidade que a ajuda mútua e a compaixão manifestam-se de modo mais fácil. 

 

Vocês constatarão, por toda a parte ao seu redor como por toda a parte no mundo, uma 

vontade maior de reunir-se, de falar-se, de ter novos sonhos que não têm mais qualquer 

relação com a predação e a competição, mas, bem mais, com a ajuda mútua e o Amor. 

Lembrem-se de que cada um é livre para manifestar esse sopro novo, conforme sua 

atribuição vibral, mesmo se alguns de vocês não estejam conscientes de qualquer finalidade 

desses eventos e do que eles traduzem, profundamente, quanto à Ascensão desse mundo. 

 

… Silêncio… 

 

Para muitos de vocês o Amor não será mais uma vã palavra ou algo que é procurado, mas 

vocês o experimentarão diretamente. 

 

Eu espero, através de minha intervenção, ter podido dar alguns elementos de orientação no 

que pode restar de sua pessoa, o que os leva, progressivamente ou de maneira fulgurante, a 

mudar de ponto de vista. 

É uma mudança radical, para muitos de vocês, que se delineia, e permite, aí também, ajustar-

se ao mais próximo do que vocês são. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhes agradeço e rendo graças por sua escuta, por seu acolhimento. 

 

E eu rendo graças, também, à Inteligência da Luz que nos permite aqui mesmo, como ao ler-

me, viver isso. 
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Certamente, para cada um de vocês, com sua própria intensidade. 

 

Permitam-me aportar-lhes – e esse será meu modo de saudá-los e de dizer-lhes até breve – 

as bênçãos do Coração do Coração. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Irmão K e eu os saúdo. 

 

 

 

 

UM AMIGO: A Devoção 

 

 

Eu sou Um Amigo, de meu coração ao seu coração, Amor e Paz. 

 

... Silêncio... 

 

Eu estou com vocês. 

Há numerosos anos, eu lhes dei o yoga da Unidade e da Verdade. 

O que eu vou dizer hoje não se inscreve nessa continuidade, mas representa, bem mais, uma 

ruptura de continuidade. 

Eu não venho, tampouco, transmitir-lhes novos ensinamentos, porque tudo está consumado e 

tudo está dito. 

Eu venho, simplesmente, no âmbito do masculino sagrado, lembrá-los de que o yoga o mais 

importante, na história dessa humanidade, sempre foi o yoga da Devoção ou Bhakti Yoga. 

Isso se inscreve, perfeitamente, na emergência do masculino sagrado. 

Assim, portanto, não se trata de algo de antigo e de ultrapassado, mas, bem mais, um yoga 

que, hoje, inscreve-se, totalmente, tanto na simplicidade, na humildade, como na clareza de 

seu ser interior que emerge agora. 

 

A Devoção. 

A Devoção a cada um, ao céu como à Terra, é o princípio do esquecimento do pequeno si, 

que os conduz a instalar o grande si até seu desaparecimento no coração do Absoluto ou até 

o estabelecimento definitivo, além desse corpo, no Si e, portanto, nos estados 

multidimensionais. 

O yoga da Devoção sempre representou uma ajuda frequentemente indispensável. 

No Ocidente, onde o mental é perfeitamente estruturado pela razão, o yoga da Devoção vem, 

literalmente, quebrar a razão. 

A Devoção para com o céu e a Terra, para com cada um de nossos irmãos e irmãs, 

encarnados ou não, traduz, diretamente, o que algumas Estrelas já desenvolveram, 

amplamente, através de seu caminho de vida, quando de sua encarnação. 

 

Na etapa que se desenrola sobre a Terra, a razão não lhes será mais de qualquer utilidade. 

Vocês constatam, agora e já e, mesmo, para alguns, há numerosos anos, que sua razão e 

seu mental não podem mais funcionar segundo esquemas estabelecidos, segundo coisas que 

vocês aprenderam ou que conhecem. 

Eles são substituídos pela visão direta, a visão do coração, a visão interior. 
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Há uma alquimia, e essa alquimia produz-se tanto em seu cérebro direito como seu cérebro 

esquerdo, em sua masculinidade e em sua feminilidade, em seu polo emissivo e em seu polo 

receptivo. 

 

Pensar na Devoção não é um esforço, tampouco. 

Isso se produz espontaneamente. 

Inúmeros de vocês já experimentaram o fato de, sem compreender porquê, sem qualquer 

razão, vocês têm necessidade de dar-se – isso é espontâneo. 

Essa necessidade não vem de sua razão, não vem de sua pessoa, mas vem da evidência da 

Luz e do Amor, quando ela preenche sua vida, quer seja através de vibrações, quer seja 

através de contatos com os povos da natureza ou, simplesmente, em qualquer relação 

humana que seja. 

 

A Devoção não deve ser um exercício como aqueles que eu lhes descrevi há alguns anos, e 

que vocês praticaram. 

A Devoção estabelece-se por si mesma, assim que o Si emerge. 

Há, aí também, uma mudança de direção do sentido da energia e da consciência. 

A Devoção traduz a interioridade vivida na totalidade, e a interioridade realmente encontrada 

do Si, que escapa, assim, da pessoa, de seus desejos e de suas necessidades, que escapa, 

assim, das regras sociais de funcionamento nos grupos, quer esses grupos sejam aqueles da 

família, quer sejam grupos espirituais ou, mesmo, um país. 

A Devoção estabelece-se por si mesma. 

É o momento no qual vocês são preenchidos de gratidão e de Graça, é o momento no qual 

vocês agem sem refletir, segundo as leis da espontaneidade, da inocência e da Infância. 

 

O yoga da Devoção não recorre a qualquer técnica energética. 

É sua consciência que se exprime, diretamente, quando em face de um irmão, de uma irmã, 

de uma situação ou de qualquer relação que seja; o outro se torna você, inteiramente, e você 

não tem mais, portanto, ponto de vista a defender, você nada mais tem a defender, nada mais 

a ganhar, nem nada mais a perder. 

É o momento no qual toda sua personalidade, se ela existe ainda, torna-se espontânea. 

Há uma doação permanente que se exprime, mesmo através da personalidade, e isso 

concerne tanto ao dinheiro como ao serviço, como à doação de si. 

A Devoção é um estado de oração perpétua, tal como vocês a nomeiam no Ocidente. 

É como se houvesse uma oração do coração que se desenrolasse, independentemente de 

qualquer vontade e independentemente de qualquer situação, o que lhes dá a viver a clareza 

do Amor e o Amor incondicionado, em sua manifestação e em sua essência aparente e visível 

em cada circunstância. 

 

O yoga da Devoção os faz desaparecer do campo das lutas, do campo da personalidade, e 

vem transcendê-la e alquimizá-la, na totalidade. 

Não é mais, portanto, questão de experiências vibratórias, não é mais questão de falar, 

simplesmente, de estruturas vibrais, tal como foi o caso durante numerosos anos, tal como 

vocês puderam vivê-lo ou esperar viver. 

A Devoção vem expulsar o que pode restar de bloqueios, de razão e de oposições em vocês, 

ou de resistências concernentes à sua eternidade e à Ascensão da Terra. 

 

A Devoção permite, também, em qualquer nível que seja, quer seja na escala da célula, na 

escala dos diferentes funcionamentos de seu corpo físico, mesmo ao nível do corpo 
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energético, a Devoção é um bálsamo que vai permitir-lhes constatar os efeitos da doação não 

refletida, mas, bem mais, espontânea. 

Porque tudo o que é dado sem ser espontâneo é perdido. 

Tudo o que é dado sem razão, em qualquer circunstância que seja, que não se apoia, de 

algum modo, em qualquer comércio e qualquer troca, é a verdadeira natureza do Amor em 

encarnação, como é o caso nos mundos que são nomeados de terceira dimensão unificada. 

Existe, portanto, efetivamente, como lhes foi confirmado ao longo dos dois anos que acabam 

de escoar, a realidade da Ascensão vivida na carne, nesse mundo, nesse momento mesmo. 

 

Assim, portanto, se existem em vocês hesitações para dar-se a si mesmos, para dar o que 

quer que seja, vocês não podem manter o Si e não podem estar, verdadeiramente, na 

totalidade, consigo mesmos. 

Como diziam algumas Estrelas, vocês devem desaparecer e devem aparecer na glória e na 

Eternidade. 

Mas, para isso, é preciso aceitar, como o disseram outros Melquisedeques, nada ser, ser 

apenas o menor nesta Terra. 

É claro, o ego, se ele ainda está presente, vai, sempre, sussurrar-lhes ou gritar que isso não 

tem qualquer sentido, que isso não corresponde a qualquer regra, a qualquer lógica, e que 

isso não é, talvez, merecido. 

Jamais o Si pode colocar-se esse gênero de questões, porque ele é inscrito na 

espontaneidade, na inocência e no que é o mais fluido possível. 

 

Não é questão, portanto, de forçar-se a ficar no yoga da Devoção. 

Ele se estabelece por si mesmo, a partir do instante em que você tenha dado o primeiro 

passo para Cristo. 

Isso não é uma crença. 

Não é, tampouco, um aspecto vibratório, como se inscreve através da ativação da Porta KI-

RIS-TI ou, ainda, das novas formas e modalidades de expressão da Coroa radiante do 

coração através da nova Tri-Unidade, a Nova Eucaristia ou, ainda, a Tri-Unidade Arcangélica 

ou do feminino sagrado. 

O masculino sagrado é, ele também, doação. 

Ele é, eu os lembro, a exteriorização da chama de Amor em uma criação que se preparou e 

que se alquimizou, quando da criação da vida e do nascimento de uma criança. 

 

Assim, portanto, o Bhakti Yoga não tem que ser, simplesmente, procurado, mas traduzir-se-á 

ao nível de seus efeitos. 

Vocês constatarão, cada vez mais, que quanto mais vocês se doam, mais vocês receberão, e 

que não pode ser de outro modo. 

Até agora, inúmeros de vocês receberam a Luz, inúmeros de vocês alquimizaram essa Luz 

até certo ponto ou até sua finalidade, ou seja, o Último, o Absoluto ou oParabrahman. 

Outros, e como nosso Comandante disse, puderam observar, neles mesmos e ao redor deles, 

movimentos cada vez mais rápidos e bruscos entre o Si e o ego. 

 

Hoje, o Si que se instala, a revelação da Luz, na totalidade, nesse mundo, e a Ascensão da 

Terra e sua Liberação devem traduzir-se na realidade dos fatos. 

Assim, portanto, enquanto você se segura a algo, você não é livre. 

Assim, portanto, enquanto você não tenha tudo dado, você não pode ser livre e ser liberado, 

esperando o Apelo de Maria. 
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Assim, portanto, a etapa que se desenrola vai permitir-lhes ver, de maneira cada vez mais 

evidente ao seu olhar, aos seus sentidos, aos seus comportamentos, que há uma 

capacidade, na doação da Graça e na doação de si, para viver e experimentar a gratidão e o 

Amor incondicionado. 

 

Dar sem razão, dar-se a si mesmo é, efetivamente, o último sacrifício. 

Compreenda bem, com isso, como poderia compreendê-lo o ego, que não é questão de pôr 

fim à sua vida ou ao que quer que seja existente em seu mundo, em seu ambiente ou em sua 

vida, mas, bem mais, de estar disponível para a emergência do Amor que se traduzirá, 

inevitavelmente, pela presença constante do yoga da Devoção, não, unicamente, nas 

relações, mas em todos os atos e todos os fatos de sua vida a mais comum que seja. 

 

O yoga da devoção é a antecâmara da manifestação do feminino sagrado, acoplado ao 

masculino sagrado no processo ascensional em curso. 

Assim, portanto, eu o convido a testar, por si mesmo, e observar, em você como ao seu redor, 

se o Si está estabelecido. 

Se o Si está estabelecido, você não pode mais julgar quem quer que seja, você não pode 

mais apontar o dedo a quem quer que seja, nem mesmo a si mesmo. 

O Si não é uma vã palavra, ele é a realização final precedente ao Absoluto e ao retorno aos 

mundos dimensionais, como ao que está além da Fonte. 

Sua vida mostra-lhe isso. 

Assim, portanto, se, em você, existem ressurgências do mental, ressurgências de emoções, 

ressurgências de dores, não veja ali, simplesmente, resistências, mas, bem mais, também, a 

eliminação do que bloqueia, ainda, o acesso à sua eternidade, de maneira definitiva. 

 

Não é questão, e vocês sabem disso, de querer trabalhar no que pertence à personalidade, 

mas, sim, procurar o Reino dos Céus que está dentro de vocês, e que aparece, agora, em 

seu exterior. 

Para isso, vocês devem dar-se. 

Para isso, é preciso viver o último sacrifício da Crucificação, de qualquer maneira que seja e, 

eu diria, mesmo, de todas as maneiras, porque é assim que vocês demonstram, a si mesmos 

e à Inteligência da própria Luz, onde vocês estão. 

Vocês estão no medo? 

Vocês estão no Amor? 

Vocês estão na Paz ou estão na raiva? 

Para nada serve querer lutar contra as raivas, hoje, para nada serve compreender suas 

raivas, é questão, simplesmente, de ver o que se desenrola na tela de sua consciência. 

E quem comanda em vocês, e quem se manifesta em vocês como ao seu redor. 

 

A doação de si é um bálsamo que virá curar os sofrimentos; quer eles sejam psicológicos ou 

fisiológicos, não entra em linha de conta. 

A doação da Graça, como foi chamado o estado de Graça agora é, muito exatamente, o que 

concorre para mostrar-lhes o que é o yoga da Devoção e, assim, pô-lo em prática. 

Progressivamente e à medida que você solta o que o segura, ainda, ou a que você se segura, 

você observará que tudo se tornará mais fluido em você, que tudo se estabelecerá segundo a 

Inteligência da Luz e produzir-se-á espontaneamente, sem qualquer vontade, sem qualquer 

desejo e sem qualquer necessidade. 
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Assim é a verdadeira vida no Amor, assim é a verdadeira vida no que nós nomeamos, com 

vocês, terceira dimensão unificada nos mundos livres. 

Não pode existir sistema de organização, como disse Irmão K, não podem existir sistemas 

hierárquicos ou sistemas de predação. 

Há, como nós o nomeamos, um princípio de coletividade, quer seja como para nós, Anciões, 

quer seja para as Estrelas como para os Arcanjos. 

O modelo social desse mundo é um modelo colaborativo, participativo e coletivo, no qual o 

interesse pessoal, o interesse do ego não pode mais subsistir, nem pôr-se à frente, nem 

exercer o mínimo poder. 

 

É claro, nós sabemos, pertinentemente, que as forças arcaicas de resistência, que 

desmoronam, de maneira cada vez mais visível aos seus olhos, em qualquer país que seja, 

tentarão, sempre, reconstruir esquemas passados, construir uma espécie de arquitetura 

energética e vibral correspondente a um princípio de predação piramidal. 

Como vocês constatam ao seu redor e em vocês, isso não pode mais funcionar, e funcionará 

cada vez menos. 

A ação do Arcanjo Miguel, que ara seu céu, é eloquente nesse assunto. 

Eu os convidaria, aliás, por uma vez, a observar a passagem dos meteoritos, os lugares nos 

quais eles são assinalados e os efeitos nos povos que vivem abaixo, no circuito preciso de 

meteoros, tais como eles se deslocam em seu céu. 

 

Assim, portanto, vocês poderão adequar o que acontece no Sol, em seu céu como na Terra e 

em seu corpo, em alguns lugares de seu corpo como em alguns lugares da Terra. 

Começa a haver o que eu nomearia uma adequação perfeita entre o interior e o exterior. 

Aí está a alquimia final da dissolução dos dois polos, que deixa aparecer que o Tudo é Um. 

Quando tudo é Um, não pode haver qualquer «outro», porque cada outro é apenas você. 

O que significa, também, que, no yoga da Devoção, enquanto existe, em você, a noção de 

julgamento, a noção de ver algo no outro que o outro não vê, isso concerne a você e não 

concerne ao outro, porque o outro não existe mais do que você. 

 

Assim, portanto, a Inteligência da Luz e o estado de Graça, assim como a emergência do 

masculino sagrado, reacoplado, de novo, ao feminino sagrado, porá fim ao que vocês 

nomeiam a sociedade patriarcal, que é uma preliminar e que se desenrola nesse momento 

mesmo, antes do anúncio de Maria e do aparecimento de modificações geofísicas as mais 

importantes da Terra. 

Isso não deve perturbá-los, de maneira alguma, e não os perturbará, de maneira alguma, a 

partir do instante em que vocês estão na Devoção e no conjunto de critérios e de palavras 

que lhes foi definido durante essas Crônicas, eu diria, dos Melquisedeques, concernentes à 

Ascensão. 

 

Assim, portanto, o Amor é suave, o Amor é paciente, o Amor não se infla, jamais, de orgulho. 

O Amor não vai, jamais, ver o que está mal, mas, simplesmente, ver o Amor – e, sempre, o 

Amor e, unicamente, o Amor. 

E essa não é uma decisão do ego, nem mesmo do Si, é a própria natureza do Amor, que não 

pode ver outra coisa que não o Amor nos eventos os mais sórdidos como os mais magníficos 

que podem produzir-se, tanto em vocês como em seu exterior. 

 

O yoga da Devoção vai concorrer para fazer desaparecer todos os limites existentes, ainda, 

os mais importantes que são, é claro, o limite de seu próprio corpo em relação a outro corpo. 
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Há, portanto, um acesso real e concreto, pela graça do Amor, as luzes adamantinas e os 

vórtices na Terra, assim como nossas Presenças ao nível das forças da Confederação 

Intergaláctica dos Mundos Livres, que visa mostrar-lhes o Caminho da Infância. 

Voltar a tornar-se como uma criança não se tornará uma vã palavra, mas é a realidade do que 

há a viver. 

Voltar a tornar-se como uma criança, viver a espontaneidade acompanha-se, é claro, de certo 

número de elementos que não são, unicamente, vibratórios, não, unicamente, de 

apresentação de sua consciência nesse mundo, mas que se acompanham de critérios bem 

precisos. 

Eles serão desenvolvidos nas intervenções que seguirão a minha, e permitirão a você 

localizar-se, situar-se com franqueza, sem subterfúgios, sem hipocrisias, no único Face a 

Face realmente concreto que lhes restará a viver, sozinho consigo mesmo. 

Porque, de fato, e você sabe disso, ninguém virá julgá-lo. 

A Luz torna-o livre e respeita seu livre arbítrio, se é que você acredita nisso ainda. 

 

Assim, portanto, a Luz não força ninguém, ela se estabelece por si só, pela Graça. 

Ela nada tem a conquistar, ela nada tem a dispersar, ela tem apenas a fundir com o que 

podia, ainda, opor-se a ela, há alguns meses. 

Isso se desenrola tanto em você como na superfície desse mundo. 

Inúmeras revoluções, inúmeros movimentos, inúmeros esclarecimentos aparecem, mesmo na 

sociedade e, isso, de maneira mundial, na escala da humanidade inteira, qualquer que seja a 

evolução de sua humanidade, ou seja, das duas humanidades, 

 

O yoga da Devoção virá, portanto, aparecer em vocês, o que lhes dá a viver, ao mesmo 

tempo, o Caminho da Infância, como Teresa explicou, ao mesmo tempo, o Caminho do 

Último, como lhes apresentou Gemma Galgani, ao mesmo tempo, o estado místico o mais 

bem sucedido e o conhecimento o mais perfeito, como as irmãs Ma Ananda Moyi e 

Hildegarde Von Bingen disseram, há numerosos anos. 

Cristo está, realmente, presente, e Cristo é doação total – a história real de Cristo faz apenas 

mostrar isso. 

Todo o resto foram apenas desvios por homens de poder que querem controlar e regular, e 

evitar, justamente, o que está se produzindo na escala, doravante, coletiva, ou seja, o 

despertar total da humanidade, com terror ou com felicidade, que precede, de muito pouco, o 

Apelo de Maria e o movimento final da Terra. 

 

Vocês estão, portanto, em uma forma de urgência, mas essa urgência não deve traduzir-se 

por uma agitação, mas, bem mais, por uma reflexão interior, que não concerne ao seu mental. 

Estar na posição daquele que escuta, daquele que acolhe e não mais, unicamente, do 

observador, mas, bem mais, daquele que deixa trabalhar, nele, as forças da Luz, a 

Inteligência da Luz e a doação da Graça. 

Isso não pode mais permanecer interior porque, se permanecesse interior e vivido em seu 

Templo interior, não haveria emergência do masculino sagrado, não haveria concretização 

absoluta e total nesse mundo da realidade do Amor, da realidade da Luz, da ausência de 

divisão que os fará ver, efetivamente, que tudo é Um. 

 

Isso não é uma vã palavra, não é um conceito, não é uma crença, não é uma religião. 

Isso se inscreve, perfeitamente, nos fundamentos do Advaita Vedanta, que representa a 

conclusão, eu diria, de todas as religiões, de todos os misticismos, de todas as Liberações e 
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de todas as Ascensões, quer seja hoje, na escala coletiva, quer tenha sido o caso, 

progressivamente e à medida dos séculos, em todas as tradições, em todas as civilizações. 

 

Assim, portanto, o yoga da Devoção torna-o leve, ele o torna sorridente, ele acende seu olhar 

com uma chama nova, o que lhe dá a ver, além das percepções desse mundo, o que está 

além das aparências, o que está além da imagem e o que está além do que fazia seu comum 

habitual de sua vida há tanto tempo. 

Não é mais tempo de viver experiências, unicamente, com os povos da natureza, não é mais 

tempo, unicamente, de viver comunhões de irmão a irmão, mas de manifestar sua luz sem 

esforço e espontaneamente, onde quer que você esteja e em qualquer ocasião que seja. 

Não por um desejo, não por uma evidência vibratória ou energética, mas, bem mais, pela 

apresentação de sua consciência como Sat Chit Ananda, Morada de Paz Suprema, felicidade 

total, que faz com que jamais o sorriso possa deixar seus lábios. 

 

Haverá, é claro, leveza. 

Haverá, é claro, consequências dessa alquimia quanto à manifestação da Luz que emana não 

mais do céu ou da Terra, mas que emana, diretamente, do que você é, na eternidade. 

É claro, para alguns de vocês que não viveram a Liberação no Último, isso pode representar 

uma forma de desafio que lhes dá, por vezes, a impressão de estar dissociado, de não mais 

estar na harmonia, de estar cortado de alguma coisa. 

Lembre-se de que, cada vez mais, nada há a fazer, há apenas que ser e deixar emergir a 

consciência do Si, do mais profundo do Si, do Coração do Coração, até a manifestação a 

mais tangível. 

 

Quer você esteja conversando com um irmão ou uma irmã, quer esteja em uma fábrica, 

trabalhando, quer esteja contemplando o céu, quer esteja cuidando do jardim, quer esteja 

defendendo seus interesses em um ambiente que nada tem a ver com a Luz, o Bhakti 

Yoga tornar-se-á a evidência. 

E é nisso que você poderá encontrar a paz, que você poderá encontrar o apagamento das 

dores, o apagamento dos sofrimentos, o apagamento das últimas memórias e dos últimos 

condicionamentos. 

 

Eu disse, efetivamente, que não se trata mais, absolutamente, tal como foi o caso há ainda 

pouco tempo e que nós havíamos nomeado as resistências à Luz. 

Não pode mais existir resistência à Luz, existem, simplesmente, pessoas que não 

identificaram o Si inteiramente, que são, aliás, os mais sujeitos ao que nosso Comandante 

havia chamado de reviravoltas, que faziam com que a experiência sucedesse a outra 

experiência, não estabelecendo, jamais, a verdade, de maneira definitiva. 

Hoje, isso se concretiza e realiza-se. 

Se você aceita isso, constatará, com facilidade, que não há mais esforço a fazer, em relação 

ao que quer que seja e em relação a quem quer que seja. 

Como eu disse, o sorriso ganhará seus lábios e não poderá mais, jamais, apagar-se, mesmo 

durante seu sono, mesmo nas altercações que possam sobrevir com o que está morrendo ao 

seu redor. 

 

O yoga da Devoção é, portanto, a finalidade dos yogas da Unidade e da Verdade. 

Ele não se obstrui mais com rituais nem novas informações. 

Ele se apoia na simplicidade, na evidência da manifestação da Luz, mas, também, para 

alguns de vocês, na evidência do próprio ego. 
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Há, portanto, uma espécie de descarga elétrica que se produz, para alguns de vocês, que os 

leva a retificar o que há a retificar, não por um esforço de compreensão, não por um 

conhecimento adquirido, mas, diretamente, a partir do impulso o mais profundo de seu 

coração para manifestar sua eternidade, sua luz, a cada circunstância de sua vida, durante 

este período. 

Não há melhor modo de preparar-se, não há melhor modo de estar pronto, não há melhor 

modo de servir a humanidade, neste período, do que dar-se a si mesmo. 

 

Aquele que se dá não tem necessidade de refletir em qualquer medo que seja. 

Porque ele conhece o Si, porque ele renuncia, voluntariamente, a exprimir o que existe na 

personalidade, nesse mundo, há tempos muito antigos. 

Não há mais necessidade de conhecimentos psicológicos, não há mais necessidade de 

vibrações, há necessidade do Silêncio e da Paz, da inocência, da transparência, da 

simplicidade e, sobretudo, da espontaneidade. 

 

Compreenda bem que o Bhakti Yoga é algo que você deve ver emergir. 

Se você não o vê em si, não se inquiete. 

Inúmeros irmãos e irmãs despertos ao seu redor mostrarão a você o caminho, porque o modo 

pelo qual eles se apresentarão a você, nesse estado de Graça total, que vem transcender 

todos os limites desse corpo e todos os limites de todas as consciências, mesmo a 

consciência do Si como a consciência do ego ou como a supraconsciência. 

Não haverá mais diferenças, tampouco, entre os diferentes planos. 

Isso corresponde, inteiramente, ao que havia dito o Arcanjo Anael, em sua aproximação da 

Terra, do céu da Terra, através de seu símbolo e de sua representação física, ou seja, os 

meteoritos e os asteroides. 

 

Neste período, onde quer que você olhe sobre a Terra, nada do que estava escondido pode 

mais ficar escondido. 

É o mesmo em você. 

Se você pode crer poder esconder um defeito, não se esqueça, jamais, de que você 

reencontrará, necessariamente, irmãos e irmãs que, eles, têm a visão interior. 

O que quer que você diga, o que quer que você ponha como máscara, eles não poderão ser 

enganados. 

Mas, simplesmente, o amor deles é mais forte do que tudo e, desse modo, sem nada dizer a 

você, sem julgá-lo, amando-o, simplesmente, você viverá, você também, a transformação. 

É, portanto, tempo de entrar cada vez mais profundamente em si, mas é tempo, também, de 

superficializar, cada vez mais, o estado de Graça ao nível da manifestação tangível nessa 

vida, aí onde você está, em qualquer idade que você tenha, qualquer condição que você viva. 

 

As advertências não serão responsabilidade do ego ou da Luz, elas serão, simplesmente, as 

advertências da Evidência, o que lhe dá a ver com mais crueldade, se posso dizer, seus 

próprios desvios. 

Mas, a partir do instante em que você aceita não entrar na culpa, vis-à-vis de si mesmo, a 

partir do instante em que você aceita a iluminação de qualquer defeito que seja em relação à 

Luz, bastará não mais, simplesmente, pedir a autocura ou recorrer às nossas Presenças, 

mas, bem mais facilmente, entrar ainda mais profundamente em si mesmo e perdoar-se a si 

mesmo. 

A Luz seguirá isso, sem dificuldade alguma. 
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Acontecerá a você, no momento dos retornos à personalidade, se ela ainda existe, de 

considerar que o sentido do sacrifício, da doação do Si possa parecer, para o ego, uma 

heresia, e fazê-lo entrar em luta consigo mesmo, entre o que vem do passado e o que vem do 

presente. 

Não atribua, ali, qualquer importância, e continue a ser espontâneo. 

Continue a não refletir e a deixar a Vida refletir por você, a realidade da Luz atualizá-la, 

manifestá-la, torná-la palpável, tangível e, sobretudo, cada vez mais eficiente, 

independentemente de qualquer vontade pessoal, independentemente de qualquer desejo 

ainda inscrito ao nível da espiritualidade da personalidade. 

 

Assim você descobrirá a imensidão do Amor, através dos atos e gestos simples, através dos 

comportamentos os mais simples. 

Por exemplo, ao dizer, simplesmente, bom dia ao entrar em um comércio, não como um ato 

automático, como vocês o faziam anteriormente, mas como uma celebração. 

Do mesmo modo que alguns de vocês abençoam a refeição, abençoe cada minuto de sua 

vida, cada reencontro, cada circunstância sem saber, mesmo, se ela é bem ou mal porque 

isso, em definitivo, concerne apenas à pessoa e seus reflexos de sobrevivência. 

Aquele que instala o Si ou que ali está instalado, de maneira definitiva, não tem mais 

necessidade de convenções, não tem mais necessidade de regras, não tem mais 

necessidade de moral. 

Ele é guiado, de maneira infalível, por seu próprio coração. 

Ele não tem necessidade de colocar a questão ao seu coração, como nós o havíamos 

ensinado há pouco mais de um ano. 

Tudo isso se torna, no limite, eu diria, obsoleto, diante da evidência da supraconsciência na 

emanação e na manifestação na própria superfície desse mundo. 

 

Onde quer que você vire seus olhos, tanto em si como em seu exterior, você constatará que 

as mudanças afetam-nos cada vez mais, de uma maneira ou de outra. 

Quer seja pelos aspectos geofísicos, quer seja pela pobreza ou pela riqueza, quer seja pela 

mudança de suas relações, tudo isso, como na escala coletiva, concorre para o 

estabelecimento do reino da Luz, mesmo se as primeiras fusões alquímicas do efêmero e do 

Eterno, ao nível coletivo, possam, por vezes, parecer chocantes ou, mesmo, conflitantes. 

Mude de ponto de vista, porque não é nada disso, é apenas o ajuste da Luz Una, verídica e 

autêntica em sua vida, em todas as circunstâncias desse mundo e dessa vida. 

 

Então, é claro, através disso e do que é vivido pelos irmãos e as irmãs encarnados, alguns 

projetam um mundo melhor, outros imaginam retornar ao mundo de origem, outros, enfim, 

estão aterrorizados pelo fim da matéria, outros, enfim, vivem uma exultação de alegria a 

nenhuma outra similar, diante do avanço significativo da revelação total da Luz e, portanto, da 

Ascensão da Terra. 

Mas lembre-se de que cada um de vocês não tem a mesma morada – quer seja agora, quer 

seja no momento do Apelo de Maria – e que, aí, nada há a julgar, nada há a melhorar porque, 

efetivamente, tudo está, absolutamente, em ordem e tudo está, absolutamente, perfeito no 

plano da Luz, no plano do Amor e em seu plano pessoal. 

 

O que quer que você diga e, mesmo se, sobretudo hoje, você reclame, se, sobretudo hoje, 

pareça-lhe voltar a manifestar medos de qualquer elemento que seja, não se apegue a isso 

de novo. 

Contente-se em entrar na Devoção. 
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Faça de sua vida uma oração permanente em cada ocasião, em cada circunstância, não, 

unicamente, para pedir alguma coisa, mas para orar a Luz, simplesmente. 

Por essa oração sem intenção, que vem do mais profundo de seu coração ou, mesmo, das 

franjas de interferência de sua personalidade, você constatará, muito rapidamente, sem 

mesmo o querer, sem mesmo pedir, que há, instantaneamente, uma mudança que se produz. 

É a Evidência da Luz que visa fazê-los viver o yoga da Devoção, com maior evidência, sem 

esforço, com Graça e com leveza. 

A Alegria, é claro, a Paz, as vibrações, se você as vive, assim como o que você pode ver no 

desenrolar de sua vida, confirmam totalmente isso. 

 

Se algo resiste em você, se um evento produz-se em sua vida, não reclame contra a Luz, 

mas coloque-se, sim, a questão de onde você está em relação à Luz. 

Você se tornou Luz? 

Porque se você se tornou, real e concretamente, Luz, que realiza o Si de maneira autêntica, 

não pode existir qualquer obstáculo e qualquer desequilíbrio de espécie alguma, o que quer 

que você viva, o que quer que você tenha que enfrentar e qualquer experiência mística que 

você tenha a viver. 

Lembre-se de que você não tem mais, doravante, todas as mesmas experiências a viver. 

Cada um situa-se, cada vez mais, de maneira firme, agora, em sua atribuição vibral, segundo 

as necessidades da alma, se ela existe, segundo a Evidência do Espírito, ou segundo a 

personalidade que tem necessidade de encontrar-se, ainda, mais precisamente na matéria, 

antes de desaparecer. 

 

É nisso que cada coisa está em seu lugar e que, doravante, o Bhakti Yoga é, certamente, o 

que é o mais importante na revelação das virtudes cardinais de seu coração, e da atualização 

da Luz nessa fase terminal e da consumação da ilusão desse mundo. 

Você é, portanto, convidado ao recolhimento. 

Você é, portanto, convidado a deixar emanar a Luz e a não mais pôr máscara alguma. 

Porque, lembre-se de que o que quer que seja que você tenha em face de si, você não sabe 

de aquele que o vê, vê com o coração, e o que quer que você esconda dele, ele o verá, de 

qualquer forma. 

Desse reencontro, no qual não há julgamento – nem de um lado nem do outro – nem vontade 

de dissimular o que quer que seja, a graça do Amor virá transmutar, na própria relação, o que 

há a transmutar. 

 

A Inteligência da Vida, a Fluidez da Unidade põe você, muito exatamente, no muito bom lugar 

para viver o que você tem a viver. 

Não há mais dúvidas, há apenas que mudar de ponto de vista. 

Se você percebe uma defasagem, não há que acusar nem o outro, nem o mal, nem os 

Arcontes, nem as circunstâncias, nem o acaso. 

Aceite, o que quer que você viva que, inteiramente, tudo está, muito exatamente, no melhor 

lugar para permitir-lhe viver o Apelo de Maria, em função de sua atribuição vibral que, eu o 

lembro, não depende de sua pessoa, mas da alma ou do Espírito, se a alma está dissolvida. 

Sua pessoa não tem qualquer possibilidade de ação nisso, nem qualquer incidência nisso. 

A única coisa que você pode modificar é seu ponto de vista e adotar, sem forçar, oBhakti 

Yoga. 

Deixe o serviço ao outro tornar-se mais importante que o serviço a si – no sentido do ego – ou 

ao Si – no sentido da Unidade. 

Não se preocupe com nada mais. 
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Seu funcionamento e sua lógica correspondem à sua pessoa, que isso concerne tanto a 

intolerâncias alimentares como comportamentos oriundos de feridas antigas, que, 

estritamente, nada representam, exceto o que é efêmero e que é iluminado e que morre. 

Se você aceita isso, então, você será regenerado pelo Fogo do Amor, pela verdade 

dimensional que é a sua ou no Absoluto. 

Nada poderá alterar esse posicionamento. 

 

Isso passa, é claro, por uma confiança, não em você nem, mesmo, no outro, mas uma 

confiança total na Inteligência da Luz. 

Dito de outra maneira que o Comandante disse há muito tempo, não há que tergiversar, há 

apenas a ver, há apenas a aquiescer e, de uma vez por todas, e, sobretudo, se os choques 

em você tornam-se cada vez mais violentos, aquiescer à Luz, render as armas, como foi dito, 

e entregar-se, na totalidade, sem qualquer restrição e sem qualquer condição, à ação da Luz 

e do Amor. 

 

Saiba que jamais a personalidade poderá controlar o Amor. 

Ela pode dar prova de boa vontade em relação ao Amor, ela pode desempenhar papéis, ela 

pode desempenhar funções, mas ela não pode escapar da Verdade. 

Assim, portanto, não poderá mais haver diferença, se você aceita o yoga da Devoção, entre o 

que se desenrola no interior de você como em seu exterior. 

Eu não falo do mundo em sua totalidade, mas, ao menos, de seu ambiente habitual o mais 

próximo. 

O milagre da Graça, o milagre do Amor está além do aspecto vibral e além do aspecto vital. 

Ele concerne, diretamente, à consciência pura, Sat Chit Ananda, que é apenas Felicidade, 

que é apenas Contentamento e que é apenas Alegria. 

 

Retenha, também, o que lhes disse, há vários anos e há ainda alguns meses, Bidi. 

Ele lhes disse para tudo soltar, ele lhes disse para ver, realmente, o que vocês são, refutar o 

que vocês não são. 

Tudo isso, agora, não tem mais necessidade de participação de sua pessoa, mas essa 

refutação estabelece-se por si mesma. 

A partir do instante em que vocês estiverem no falso, em qualquer situação que seja, a 

Inteligência da Luz advertirá vocês. 

Isso poderá traduzir-se, efetivamente, por iras do ego, por dores do corpo, pelo sentimento de 

estar atolado ou ultrapassado por qualquer elemento que seja, pelo medo de perder sua vida. 

Eu os lembro de que Cristo disse: «Aqueles que quiserem salvar a vida, perde-la-ão». 

Ele não falava da vida física, é claro, mas da vida eterna. 

 

Cabe a vocês, agora, não, unicamente, dizer «sim», não mais, unicamente, ser atribuído ao 

seu exato lugar, mas manifestá-lo, inteiramente, não por sua vontade, mas porque a Luz está, 

definitivamente, aí. 

É ela que os guia, passo a passo, ou de maneira fulminante, para a realização de sua 

atribuição vibral, para seu posicionamento final para o Apelo de Maria. 

Se existe, em vocês, uma utopia de um mundo melhor, é sua liberdade; isso corresponde ao 

que vocês terão a viver não nessa Terra, mas em outra Terra. 

Se há, em vocês, unicamente a Alegria e o desaparecimento de todos os medos, de todo 

mental, de toda emoção, então, vocês estarão livres já, agora, sem esperar o Apelo de Maria. 
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Essa liberdade, eu os lembro, é interior. 

Ela não corresponde às circunstâncias desse mundo, com seus quadros morais e sociais que 

estão, eles também, desaparecendo e desintegrando. 

A liberdade interior começa a aparecer, primeiro, sob a forma de vontade de liberdade exterior 

nesse mundo; não é nada disso. 

Essa é uma ilusão a mais, mas que corresponde, inteiramente, ao posicionamento desses 

irmãos e irmãs que vivem sua atribuição vibral segundo seu plano evolutivo concebido pela 

alma. 

Nada há, portanto, a julgar, nada há, portanto, a retificar, nada há, portanto, a condenar, e 

nada há a aplaudir, tampouco. 

Há apenas que ficar silencioso diante da Graça da Luz, que ficar na doação, na 

espontaneidade, e o conjunto de palavras e de explicações que lhes aparecerá claramente, e 

que nós demos durante essas Crônicas, que lhes permitirá ver, com certeza, como se 

desenrola sua vida. 

 

De fato, vocês constatarão que as oscilações são cada vez menos presentes e, se elas se 

reapresentam, elas se tornarão, em contrapartida, cada vez mais violentas e cada vez mais 

chocantes para a pessoa. 

Aí, tampouco, não se julguem. 

Não há ninguém em atraso, não há ninguém adiantado, porque vocês se juntam, todos, ao 

mesmo tempo do Juramento, da Promessa, do Apelo de Maria e da Liberação coletiva. 

É a vocês que cabe viver isso, no sentido do serviço o mais total e o mais desinteressado. 

 

O que quer que a Vida peça-lhe, o que quer que a Vida proponha a você, ela quer seu bem, 

mesmo se isso passe pelo desaparecimento do que vocês nomeiam seus bens. 

É, também, um modo de ser livre e de não mais depender de quem quer que seja ou do que 

quer que seja. 

Você pensa que o conjunto de meus irmãos orientais, e da Índia, mais especificamente, que, 

realmente, viveram a Liberação no tempo deles, teve necessidade de pensar em casar-se, 

teve necessidade de pensar em encontrar a alma irmã, teve necessidade de pensar em nutrir-

se, vestir-se ou encontrar um teto? 

Absolutamente não, a Graça da Luz ocupou-se disso, o que foi o caso para mim, desde a 

minha mais jovem idade até o meu último dia. 

Por quê? 

Porque a Luz sabia que eu tinha apenas um objetivo, era de servir a Luz e nada mais. 

Servir a Luz faz parte do yoga da Devoção. 

Servir cada irmão e irmã, servir cada inimigo, servir cada imposição que ainda manifestar-se 

em você, aí está o verdadeiro Abandono à Graça e a verdadeira Liberação. 

 

É claro, houve, nos anos anteriores, outros meios de liberar-se e, em especial, pela Onda de 

Vida, pela fusão das Coroas radiantes ou, ainda, por algumas experiências. 

Tudo isso lhes deu a certeza de que é a Luz, mas como vocês puderam constatar, não se 

encaixa, sempre, ou não se encaixava, sempre, à realidade desse mundo. 

Ora, esse mundo está morto. 

Vocês veem, ainda, a imagem dele, vocês veem, ainda, os funcionamentos dele, mas ele não 

existe mais, isso já foi dito, no que é programado para descer ao plano físico. 

O plano astral foi purificado, o plano etéreo está em final de conclusão  de purificação, resta 

apenas purificar, inteiramente, o corpo físico da Terra, para que ela se reencontre em seu 

novo espectro de manifestação, nomeada quinta dimensão. 
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Quer você esteja presente na Terra, naquele momento, quer seja jovem, quer seja velho, quer 

esteja só ou muito rodeado, nada mudará, porque é sozinho que você deve afirmar o Si. 

Não por qualquer dever, não por qualquer vontade, mas, sim, como o abandono final de todas 

as resistências que podem manifestar-se em você. 

De qualquer modo, a Inteligência da Luz mostrará a você, com cada vez mais acuidade, o 

que não está, ainda, luminoso, tanto em você como em seu exterior, sem, contudo, pôr em 

movimento os reflexos da pessoa, que consistem em julgar, discriminar, separar, dividir. 

As simples palavras separação e divisão tornar-se-ão insuportáveis a você. 

A busca de Unidade será constante. 

Amor e Luz serão as palavras que estarão presentes, vinte e quatro horas por dia, em sua 

vida comum, qualquer que seja essa duração restante. 

 

É assim que o yoga da Devoção estabelece-se por si só, e restitui você à sua eternidade, 

mesmo nesse corpo efêmero, o que faz relativizar, se posso dizer, tudo o que pode restar de 

restrições em você. 

Quer seja a doença, quer seja a morte, quer seja a perda, você nada é de tudo isso, e isso 

não é uma crença, mas a realidade do que há a viver, que se traduz pela Alegria, a Paz, a 

simplicidade e a alquimia final da dissolução das últimas camadas isolantes e das últimas 

separações entre o interior e o exterior. 

 

Tudo é Um. 

Isso, também, estará presente em você, a cada ocasião. 

Você não verá mais o voo do pássaro, simplesmente, como um pássaro que voa, você não 

verá mais a planta como, simplesmente, aquela que lhe fornece de comer ou que lhe floresce, 

mas, bem mais, um ser vivo não, necessariamente, comunicando-se com ela, como com os 

seres da natureza, mas vivendo, realmente, o Amor emanado de toda criação presente na 

superfície da Terra. 

Mesmo o que for emanado sem amor, de um de seus irmãos ou irmãs encarnados, não 

poderá desestabilizá-lo, nem, mesmo, provocar a mínima suspeita nem a mínima 

recriminação em relação a esse erro de relação. 

 

«Tudo é perfeito» é, também, outra palavra que vai invadi-lo, progressivamente e à medida 

que a Devoção tornar-se cada vez maior em você. 

Você será tentado, efetivamente, a sorrir à vida, quaisquer que sejam, ainda, suas 

resistências ou suas restrições interiores, sociais, físicas ou energéticas, ou de consciência. 

O Amor será, realmente, colocado por toda a parte, independentemente do que você deseja. 

 

Eu poderia tomar inumeráveis exemplos. 

Por exemplo, você experimenta uma raiva contra alguém. 

Você vai ver essa pessoa com uma ideia determinada para dizer-lhe, como vocês dizem, 

suas quatro verdades. 

E vocês constatarão, naquele momento, que só o Amor pode aparecer, independentemente 

de divergências, independentemente de conflitos, independentemente de dificuldades. 

E, no Amor, não há mais dificuldades. 

As aparências aparecerão a você pelo que elas são: coisas fúteis que têm sentido apenas no 

que você era, mas que não fazem mais sentido no que você se torna ou o que você já é, na 

superfície desse mundo. 
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Eu o convido, também, a respirar, eu o convido, também, a utilizar todos os meios que foram 

postos à sua disposição durante esses anos, quer seja a resposta do coração, quer seja o 

yoga da Unidade, quer sejam os cristais, quer sejam os contatos com os povos da natureza. 

Mais saiba que isso visa apenas reforçar a Evidência da Luz e não mais solucionar o que 

quer que seja que pertença ao passado e que é,ainda, manifestado em sua vida. 

Deixe os mortos enterrarem os mortos, deixe o que está morto desaparecer de sua vida. 

Não lute mais, mas ame. 

Ponha o Amor à frente, isso foi dito, mas veja-o em ação. 

Não procure apoiar o Amor por sua pessoa. 

O Amor é natural, ele não tem necessidade de você. 

Ele é o que você é, em qualquer circunstância, em qualquer desafio que seja. 

Isso vai levá-lo, também, a posicionar-se em relação aos desejos, aqueles de sua alma ou 

aqueles do Espírito que se revelou em você. 

 

Você está voltado para a matéria? 

Você está voltado para o Amor? 

Você está, inteiramente, voltado para o Amor ou há, ainda, etapas a superar, portas a abrir? 

Mas não é você que pode abri-las, não é você que pode transpor as etapas, é a própria Luz 

que o faz. 

Há, portanto, uma necessidade imperiosa de reconhecimento da Luz, de seu ser real, em 

todas as circunstâncias de sua vida,mesmo naquelas que você poderia chamar as mais 

sombrias e, mesmo, eventualmente, sua própria morte. 

Só o ego tem medo. 

O Amor não conhece o medo. 

 

Então, como foi dito, o medo ou o Amor? 

Cada vez mais, um ou o outro, mas, sobretudo, cada vez mais, a manifestação do Amor, do 

serviço, da Devoção e da humanidade, simplesmente. 

Ser humano, ser simples, ser bom e benevolente. 

Essas palavras você tem ouvido, nós as temos desenvolvido longamente, cabe a você, agora, 

vê-las no trabalho, tanto em você como ao seu redor, como no mundo. 

Não se preocupe com todo o resto, porque sua Liberação está adquirida, já há numerosos 

anos. 

Se lhe resta, ainda, a incerteza do tempo que passa, é que você está, ainda, inscrito na 

pessoa. 

Aquele que vive a devoção não tem o tempo de ocupar-se do que se desenrola de maneira 

coletiva. 

Ele não está esperando a vinda de um sinal celeste ou os três dias, ele já está no novo 

mundo, mesmo se esteja, ainda vestido com um corpo velho e ultrapassado. 

 

Façamos alguns minutos de silêncio, antes que eu conclua a minha intervenção. 

 

... Silêncio... 

 

Desse modo, você apreende ou você apreenderá o significado dessa frase: «Enquanto você 

não tenha dado tudo, você nada deu.». 

Assim, portanto, o Caminho da Infância e da Inocência será o caminho o mais seguro e o 

mais certo, que evitará os conflitos entre você e o mundo, entre você e você mesmo, nesse 

Face a Face, sozinho. 
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Em cada situação, você não poderá mais procurar qualquer vantagem, qualquer privilégio. 

A partilha do Amor, a partilha da vida tornar-se-á o próprio sentido de sua vida, se já não é o 

caso. 

Você considerará isso não mais como uma busca, como algo a obter, mas algo que está aí, 

para colher, à disposição, em abundância. 

Só o ego quererá desviá-lo disso. 

Só a persistência do que está morto na pessoa quererá, ainda, fazê-lo crer que você tem 

necessidade de proteger-se, de precaver-se, de lutar contra o que quer que seja ou quem 

quer que seja. 

Seja humilde, mas seja lúcido. 

Seja verdadeiro, mas esteja no Amor. 

Lembre-se de que não há qualquer esforço, mas que é a Inteligência da Luz que realiza isso 

em você, porque você é isso. 

 

Nós estamos bem conscientes e lúcidos sobre o fato de que seu sistema social e, sobretudo, 

no Ocidente, mesmo se ele se torne, agora, similar e uniforme na escala do planeta... 

Lembre-se: o que é essencial para você? 

É conseguir sua vida ou conseguir a Vida? 

Será que é importante para você possuir e, assim ser possuído, ou ser livre? 

É importante para você estar na representação ou ser espontâneo? 

É importante para você aparecer sob uma perspectiva arranjada ou apresentar-se como uma 

criança? 

Você está em um amor condicionado ou você está, realmente, no Amor? 

 

É neste período que você pode ver, real e concretamente, a que você se segura ainda e 

quem o prende, e segura você na pessoa. 

É neste período, enfim, que existem, é claro, tanto em você como na escala coletiva, os 

últimos sobressaltos da besta arcaica, dos Arcontes, do masculino privado de seu feminino 

sagrado e, portanto, do desaparecimento. 

Ora, ele entra em encarnação e manifesta-se em cada um de vocês. 

É isso que dá essa impressão, por vezes, de violência, de desequilíbrio mais intenso ou de 

mal estar mais intenso. 

Mas isso tem apenas um tempo. 

Não se atrase ali. 

 

Esteja na doação – porque você é a doação. 

Não procure o Amor – porque você é o Amor. 

E o Amor é abundância, uma abundância interior, qualquer que seja a privação interior. 

Enquanto aquele que tiver a abundância, unicamente, no exterior, estará na privação no 

interior, e isso provocará um sofrimento bem maior do que os medos que alguns de vocês 

possam, ainda, sentir. 

Isso concerne não, unicamente, às posses, isso concerne, também, às relações. 

Isso corresponde, também, à sua relação à ordem e sua relação à sociedade arcaica. 

 

Para muitos de vocês que parecem, ainda, sufocar sob o peso das cadeias do passado, 

saibam que essa é a última experiência que virá quebrar as cadeias que, de fato, jamais 

existiram. 



85 
 
Não há melhor oportunidade e, eu diria mesmo, que é a última ocasião de perceber, 

realmente, o que você é. 

 

Seja humilde e seja doce, consigo como com cada um, porque o que você faz a cada um, 

você o faz a si mesmo. 

Você vai constatar, também, que, se você julga alguém ou emite um julgamento, ele lhe 

voltará em plena face, quer concirna a uma situação, quer seja um julgamento em face de si 

mesmo, quer seja um julgamento de um irmão ou de uma irmã. 

Não há que prestar atenção porque, nesse Face a Face e nesse sozinho, só o coração a 

coração será capaz de curar o que lhe parece haver a curar. 

As mudanças que sobrevêm, tanto em você como nesse mundo, são a atualização e a 

finalização da Ascensão. 

 

É claro, através do que você pode observar, tanto em si como ao seu redor, como no mundo, 

você vê bem, por si mesmo, com o olho lúcido da razão que resta que, obviamente, cada um 

vive coisas diferentes. 

Houve, é claro, até agora, planos vibratórios, se posso dizer, passagens forçadas por Portas, 

por Estrelas, pela ativação de alguns chacras e de alguns mecanismos de consciência. 

Tudo isso foi visto por inúmeros de vocês, e vivido. 

Resta-lhe a última etapa: ser livre. 

Livre de tudo e livre de si mesmo, e livre da sociedade, e livre do mundo. 

Se, em você, isso coloca problema, então, é que o espaço de resolução que se apresenta a 

você não atingiu, ainda, seu ápice. 

Retenha que isso arrisca ser cada vez mais violento e virulento, mas, em caso algum, isso vai 

contra a Luz, bem ao contrário. 

 

... Silêncio... 

 

Eu sou Um Amigo. 

E permitam-me, de meu coração ao seu coração, abençoar sua Eternidade. 

A mesma Devoção exprime-se para cada um de vocês, de meu coração ao seu coração. 

Comunguemos isso, no Silêncio e na Paz. 

 

... Silêncio... 

 

Eu sou Um Amigo. 

E vocês são, todos, meus amigos. 

 

Até logo. 

 

 

 

 

OSHO: A Leveza 

 

 

Bem, meus amigos, eu sou Osho, e eu os saúdo, e eu os amo. 

 

Eu venho, hoje, falar-lhes de uma palavra e uma única: a Leveza. 
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Porque a Leveza acompanha todas as palavras que lhes foram explicadas, em seu sentido o 

mais íntimo, durante essas Crônicas dos Melquisedeques. 

 

A Leveza é o apanágio do Amor, a Leveza é o apanágio do Verdadeiro, a Leveza nada tem a 

ver com o peso desse mundo que termina. 

O Amor é um fogo, um fogo devorador e no qual, no entanto, nada pode ser grave porque, 

justamente, o Amor é leve, simples, infantil, espontâneo, natural. 

 

Se você está na alegria e se você está na paz, você se torna leve, qualquer que seja seu 

peso, quaisquer que sejam suas dores e qualquer que seja seu mundo interior e exterior. 

Servir, dar-se a si mesmo é um ato de alívio. 

O Amor é leve. 

Quanto mais ele é denso, eu diria, mais ele o torna leve. 

Eu o convido, portanto, a ser leve, eu o convido a não mais levar-se a sério, a rir e a dançar; 

eu o convido, por essa Leveza, a deixar a vida fluir. 

E não se ocupe mais de sua vida, mas da Vida. 

Esteja, eu diria, no sentido da onda, no sentido do vento, no sentido do fogo que é Leveza, e 

no sentido do ar, que atiça o fogo, sopra sobre a água e eleva-o. 

 

… Silêncio… 

 

A Leveza é o apanágio do ser liberado. 

Quer ele seja Sufi, quer seja Oriental ou Ocidental, quer ele seja de hoje ou de há muito 

tempo, há, sempre, a Leveza. 

A Leveza é o sinal maior da Liberdade. 

O alívio que está em curso é bem real. 

No Amor, nada pode permanecer pesado, nada pode permanecer opaco nem complicado. 

O Fogo do Amor eleva-se de seu coração. 

Aliás, isso foi nomeado o Coração Ascensional ou a Coroa radiante elevada. 

 

A criança é leve. 

Na Leveza não há lugar para o tempo. 

Não há lugar para qualquer evento, mesmo o mais importante que deva viver essa Terra. 

Na Leveza não pode haver preocupação pelo que quer que seja. 

Isso pode ser desconcertante para você porque, nesse mundo, você aprendeu a controlar, 

dominar, organizar todos os setores de sua vida; e esse mundo necessitava disso. 

Mas quando esse mundo morre, o que você quer fazer? 

Manter o peso, manter as restrições ou acompanhar a Vida em sua leveza? 

 

Então, divirta-se, dance, cante, ria não, unicamente, no exterior, mas, sobretudo, no interior 

de si. 

Ria de si mesmo, é o melhor modo de servir-se a si mesmo em sua eternidade. 

A Vida é um sorriso e um riso permanentes para aquele que é liberado do antigo e liberado 

dele mesmo. 

Tudo é ocasião de Devoção, tudo é ocasião de Amor, tudo é ocasião de Alegria, mesmo o 

sofrimento, mesmo a dor. 

 

Tornar-se leve não é, tampouco, o fato de sua vontade, é o fato da Evidência da Luz e de sua 

dança, da Evidência do Amor e da Evidência da Verdade. 
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Foi dito que a Verdade o libertará, mas ela o torna, antes de tudo, leve, antes de ser vivida na 

totalidade. 

Leveza dos pensamentos, leveza das palavras, leveza da consciência, leveza dos gestos, 

leveza das relações. 

O que não é leve, quer seja em você ou fora, não é a Verdade. 

Mas, é claro, quando estamos na Terra, nós somos, todos, habituados à densidade e à 

gravidade, não há jogo de palavras. 

Eu o lembro de que a gravidade é diretamente ligada às forças de compressão e de 

confinamento, que são dissolvidas. 

Restam apenas fantasmas da predação arcaica, tanto em vocês, aliás, como, também, ao 

seu redor. 

Então, o que você quer nutrir? 

Você quer nutrir o denso e o sofrimento? 

Você quer nutrir a Leveza e a Alegria? 

O que você quer absorver? 

O que você quer emitir? 

O que você é? 

Você é leve ou você é pesado? 

 

A Leveza de que eu falo não é, unicamente, um peso físico que seria medido, ou psicológico. 

É a Leveza total da consciência e de sua Liberdade. 

Liberdade expressada e vivida no interior e que se traduz, hoje, como nós o dizemos há 

vários dias, nos setores inteiros da humanidade. 

Há aqueles, entre nossos irmãos e nossas irmãs, que temem o inferno ou que esperam o 

paraíso. 

Eles ainda não compreenderam que o inferno e o paraíso atuam, ambos, aqui mesmo, que 

nem um nem o outro existe. 

Existe, em definitivo, apenas a Leveza. 

 

A Leveza é transparência. 

Ela não se acomoda com qualquer ilusão ou qualquer inverdade. 

Então, olhe-se. 

Você é leve? 

Será que seu humor é leve? 

Será que seu sorriso é leve? 

Será que seus gestos são suaves? 

Você se sente leve? 

Eu não falo de seu peso, eu falo de sua consciência. 

Se você é Amor, você é leve, e você não pode ser sério. 

Como é que o Amor poderia ser sério? 

Eu ilustrei isso durante a minha vida. 

 

Siga o sentido da corrente. 

Siga o sentido da vida. 

Não se preocupe com necessidades comuns e arcaicas já ultrapassadas, mesmo se você as 

viva ainda. 

Vá, também,para aqueles que o aliviam, reencontre-os, partilhe, suas experiências, o que 

você tem a partilhar. 

E você, sobretudo, não se leve a sério. 
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O Amor é demasiado importante para ser sério – ele é leve. 

 

Então, olhe-se. 

Você é leve? 

Como o anjo que se eleva por suas asas, e você por seu coração? 

Porque o coração eleva-o, verdadeiramente, além de todas as aparências e as ilusões desse 

mundo, assim como todas as suas vicissitudes. 

A chama do Amor o faz tomar altura, não para fugir do que está no solo, mas, sim, para 

iluminá-lo diferentemente e não mais estar sujeito ao peso e à predação. 

 

Olhe suas relações. 

Elas são autênticas, transparentes, simples? 

E você sai leve, de toda relação, ou, então, sobrecarregado? 

 

A partir do instante em que você aceita não mais segurar-se a nada e a partir do instante em 

que você já tenha feito o luto de si mesmo, de sua vida, de suas emoções, você sentirá a 

Leveza. 

Lembre-se de que não é questão de desviar-se de suas responsabilidades, mas, sim, 

transmutá-las pela lei de Graça e pela lei de Amor, a lei de Um, que não conhece qualquer 

«dois». 

 

Ser leve é ser sereno. 

É ver claramente, é ser Verdadeiro. 

Não há qualquer verdade no peso, há apenas restrições, há apenas confinamentos e há 

apenas ilusões. 

Torne-se leve, se já não foi feito, e você verá o Verdadeiro, e você viverá a Verdade. 

 

Se você é leve e se você se eleva, suficientemente, nessa Leveza, você viverá sua 

humanidade na simplicidade, sua Ascensão ou sua Liberação do mesmo modo. 

Eu diria, mesmo, que, quanto mais você se alivia, mais seu mundo alivia-se ao seu redor. 

A densidade e o que é pesado nada podem contra o que é leve e alegre. 

Tanto mais que essa Alegria e essa Paz, como você sabe, não depende de qualquer 

satisfação, de qualquer contentamento. 

Essa Alegria, essa Leveza não depende de qualquer sucesso, mas, também, de qualquer 

fracasso. 

A Leveza não é concernida pela pessoa e, portanto, se resta o peso, o sério, é que sua 

pessoa está, ainda, na dianteira da cena. 

O Amor não pode ser pesado, ele não pode ser opaco, ele não pode mentir, nem mentir a ele 

mesmo; esse é o apanágio do ego. 

 

A Leveza acompanha-se de uma forma de despreocupação, que não é um déficit de 

responsabilidade, mas, sim, a transcendência da responsabilidade, qualquer que seja, aliás. 

 

Quer você tenha uma criança difícil em casa, quer tenha um cônjuge difícil, qual importância? 

Seja leve e tudo se aliviará ao seu redor. 

Seja leve com seu banqueiro, mesmo se nada haja em sua conta; ele ficará leve com você. 

Faça a experiência. 

Seja suave com a Vida, com a Luz, e o Amor emergirá de modo cada vez mais flagrante e, 

por vezes, espetacular e, em outros casos, de modo muito simples, muito humilde. 
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Seja benevolente. 

Seja humilde, porque ser humilde torna leve. 

Quando não há mais papel ou função a manter, mas ela se desenrola pela Inteligência da 

Luz, o resultado disso é a Leveza. 

 

O peso é uma crença. 

A seriedade é inerente a esse mundo ou a qualquer forma de organização criada, mesmo nos 

mundos, para um objetivo específico. 

Não creia que todos os velhos barbudos que me acompanham são sérios; eles são, também, 

leves. 

O sério pode prestar-se a uma função, mas o leve permanece no interior. 

Felizmente. 

Para nós e para vocês. 

 

Esteja cada vez mais presente a essa Leveza, o que quer que lhe sussurrem seus 

pensamentos, seu mental. 

Aliás, você constatará, cada vez mais, que o mínimo pensamento, a mínima busca de 

explicação gerará muito peso. 

O que é pesado vem, sempre, da pessoa, o que é leve vem, sempre, do Amor. 

Então, olhe em você o que se alivia. 

E se você nada vê aliviar-se, é que, decididamente, você está demasiado pesado. 

Mas não julgue, não condene. 

Não procure melhorar, progredir porque, aí também, isso se tornaria uma ilusão agora. 

Deixe a alquimia viver-se, deixe o Fogo do Amor tudo devorar. 

Nada há a perder, é o peso que o faz perder. 

A Leveza é, sempre, ganhadora, porque o Amor é, sempre, ganhador, quaisquer que sejam 

as aparências e qualquer que seja o tempo ilusório que você tenha a viver. 

 

Certamente, muitos de vocês podem achar o tempo longo e pesado. 

Mas nada o impede de retornar para a Leveza que você é. 

Se você se olha, é pesado, então, não olhe mais. 

Olhe onde está a Luz, e aproveite dessa Luz. 

Aproveite do masculino sagrado; quanto o masculino arcaico patriarcal é pesado e morto, 

quanto o masculino sagrado é Leveza. 

Seria quase, eu diria, de uma suavidade afeminada, mas não há mais sexo. 

Certamente, há órgãos, há funções; certamente, as funções do corpo são mais leves, outras, 

mais pesadas. 

 

Deixe o leve aparecer por toda a parte. 

Deixe a Inteligência da Luz restituí-lo à Alegria. 

Não aceite o pesado, mas acolha todo Amor que entra em você, ou que sai de você, mesmo 

em circunstâncias que lhe parecerão, por vezes, incongruentes. 

É verdade que tomar seu banqueiro nos braços todos os dias não é algo fácil. 

E, no entanto, é isso que o aliviará. 

 

Perdoe àquele que o ofendeu ou, em todo caso, se você acredita nisso. 

Ame ainda mais aquele que o fez sofrer, porque ele é, indiscutivelmente, seu mestre – 

mesmo se você pudesse qualificá-lo de sombra ou de escuro. 

Mas era o escuro e a sombra que você precisava para aliviar-se. 
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Como ser leve? 

Eu o disse: abandonando o pesado e deixando a consciência aparecer. 

Qual consciência? 

Aquela que é supraconsciente dela mesma, que vem revestir, se posso dizer, o que é pesado, 

torná-lo menos denso, mais transparente. 

Se há Amor há Alegria, você sabe disso. 

Se há Amor há Paz. 

Se há Amor há Benevolência, há Liberdade e há Autonomia. 

E tudo isso pode apenas ser leve. 

 

No Amor não pode existir nem culpado nem responsável, porque tudo é harmonia. 

E tudo está em ordem, sem procurar a ordem. 

 

Então, o que a Vida propõe a você viver, em eventos, como disse meu predecessor, que 

podem ser cada vez mais flagrantes, deixe o Amor ganhar, deixe a Leveza ser. 

Você constatará, também – para prosseguir o que disse Um Amigo – que, quanto menos há 

julgamento em você e, eu diria, mesmo, menos há opinião a dar sobre quem quer que seja ou 

o que quer que seja, mais você se torna leve. 

E se você julga ou se emite uma opinião que é oriunda da pessoa, concernente a outra 

pessoa, então, você sentirá o peso, esse peso que pode ir até o arrependimento ou a culpa 

que são, ainda, estratégias da pessoa. 

Mas, em definitivo, se você o vê, isso se aliviará. 

 

Você não pode estar no serviço sem Leveza. 

É claro, as organizações e os sistemas desse mundo vão tentar fazê-lo entrar nos quadros, 

mesmo ao nível da espiritualidade: aquele é como isso, aquele é como aquilo. 

 

Desvie sua consciência do que não é leve. 

É claro, você pode vê-lo – é, mesmo, desejável vê-lo, tanto em você como ao seu redor – 

mas, depois, seja leve. 

O que foi visto foi iluminado e, de todo modo, o que não foi visto e não está, ainda, 

suficientemente iluminado, tornar-se-á pesado, para portar ou para viver, que sua oração 

tornar-se-á, aí também, Leveza e Evidência. 

 

O Fogo do Espírito é um batismo de ressurreição e de regeneração. 

O Fogo do Espírito põe um toque final à Ascensão e à Liberação, à sua própria transmutação. 

Como é que o que é inteligente e natural poderia ser pesado ou complicado? 

E, depois, como disse nosso Comandante: aquele que diz, é aquele que é. 

Reflita nessa frase. 

O que você emite ao exterior voltará a você – porque tudo é Um – e cada vez mais. 

Não há lugar para outra coisa, porque qualquer outra coisa seria muito pesada e tornar-se-ia 

cada vez mais pesada para portar ou para viver. 

 

A Leveza acompanha o Amor, assim como, como eu disse, a Paz e todos os qualificativos 

que lhes foram explicitados nesses últimos tempos. 

 

Você não tem que procurar a Leveza. 

Ela está aí por si mesma, a partir do instante em que sua consciência deslocou-se levemente. 
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O Fogo do Amor, o Fogo do Espírito são fogos devoradores que devoram, de fato, apenas as 

ilusões, as crenças e os pesos. 

O Fogo eleva-se, ele o torna mais leve. 

 

A Leveza permite-lhe aceitar, com a mesma alegria, tudo o que se produz, tanto em você 

como em sua vida. 

Porque você sabe que não é nem sua vida, nem esse corpo, que faz apenas habitá-lo. 

Quer seja saco de carne, Templo ou maravilha de energia, isso nada muda. 

Supere os conceitos, supere, mesmo, as minhas palavras. 

 

Você quer, realmente, ser leve, ou você se segura aos seus pesos, às suas aquisições? 

Porque tudo o que é adquirido nesse mundo é um freio à sua Liberdade e, portanto, densifica-

o e torna-o pesado. 

 

Tudo o que eu lhe digo, como tudo o que nós dissemos, uns e os outros, é diretamente ligado 

à manifestação do Amor tangível, por intermédio do masculino sagrado. 

 

… Silêncio… 

 

Lembre-se, também, de que eu sou Osho e, como tal, eu estou «no calor» em seu coração. 

 

Quando há Leveza há fogo. 

Quando você se eteriza pela ação da Luz, então, você perde a água, você sua ou, então, de 

repente, você se torna gelado. 

Não há necessidade de explicar, o leve aparece, nesse caso, em você. 

 

Seu corpo experimenta algumas dores? 

Se você está, verdadeiramente, doente, vá ver um médico, qualquer que seja, mas o mais 

frequentemente, são apenas ajustes entre o verdadeiro e o falso, uma transmutação do falso 

pelo verdadeiro – e, portanto, o Amor – que vem, de algum modo, desdensificar, 

descristalizar, dissipar e, enfim, evaporar o que não procede do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Faça de toda a sua vida, em cada ato, em cada circunstância, um momento de Leveza e um 

momento de Paz, para não se deixar levar, se posso dizer, pela cristalização da consciência, 

quer concirna às utopias positivas desse mundo, quer concirna às ilusões espirituais das 

forças ditas Luciferianas. 

Seja leve, e você não poderá ser apanhado por qualquer fantasma de seu passado, como 

qualquer fantasma desse mundo. 

 

A Leveza é, também, não cristalizar novamente, em si, um ressentimento, um conflito, uma 

busca, um medo. 

Veja tudo isso que se eleva e desaparece, por vezes, com muita intensidade e muita 

presença. 

Mas essas presenças não são sua presença. 

 

A Leveza é, também, a capacidade de ver ao largo. 
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Isso quer dizer não, unicamente, aparências, mas ter, de algum modo, a intuição direta da 

visão do coração, dos prós e dos contras do Amor e não de uma situação, e não de um 

conflito. 

 

… Silêncio… 

 

A Leveza conduz você, também, a viver Cristo e a segui-Lo, o que põe fim, diretamente, ao 

nível de suas estruturas efêmeras, à matriz Arcôntica que é substituída pela matriz Crística e, 

aí também, há o Fogo do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

A Leveza impede-o, também, de dar meia-volta na densidade e na satisfação pessoal de 

qualquer desejo que seja. 

 

A Leveza remove o peso de suas posses, quaisquer que sejam, que, eu o lembro, possuem 

você. 

A Leveza concorre para a Liberdade, mas ela é, também, o marcador da Liberdade. 

Na Leveza, nenhuma emoção pode durar. 

Ela pode aparecer e reaparecer ainda, mas ela não pode resistir e, sobretudo, ela não pode 

provocar seus pensamentos e seu mental. 

Na Leveza você constata, também, que, em seus alinhamentos no Último ou no Coração do 

Coração, os pensamentos vão e vêm e não podem mais fixar-se ou, então, fixam-se menos 

tempo, o que pode provocar um desaparecimento muito mais fácil. 

 

A Leveza é, também, de algum modo, o catalisador de seu desaparecimento. 

Ele é o testemunho e o catalisador, ou seja, ele vai permitir realizar o Último – que já está aí, 

eu o lembro, e que só o ego e suas gesticulações impedem-no de ver e de viver. 

 

… Silêncio… 

 

No feminino sagrado, foi-lhe dito que havia a co-criação consciente expressada nesse mundo 

ou expressada no outro mundo, aquele que é livre. 

Se eu ousasse, eu diria, mesmo, que o feminino sagrado é mais denso e mais pesado do que 

o masculino sagrado, mas a reunião dos dois dá uma nova Leveza, um novo voo da 

consciência que permanece com os pés sobre a terra. 

 

Na Leveza a Terra está viva. 

Você sente suas pulsações, seus calores, acontecem coisas engraçadas em seus pés. 

Isso não é a Onda de Vida, nem sempre, mas é, também, o Fogo da Terra e a Leveza da 

Terra. 

 

E depois, quando a Leveza cresceu e expandiu suficientemente, há silêncio, porque nenhuma 

palavra é necessária. 

Há apenas sua Presença, e apenas o Amor, com seu cortejo de Paz, de Alegria, de Infância, 

de humildade, de espontaneidade, de Benevolência. 

 

Quanto mais você estiver leve, mais você o verá e mais você o viverá. 

O que eu digo aí não é para anos nem, mesmo, amanhã; isso já começou. 
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Mas, talvez, você esteja demasiado ocupado por seus pesos para vê-lo e vivê-lo. 

Não se inquiete, você será apanhado por isso. 

Nada espere, nada aguarde, isso se faz, eu repito, naturalmente, sem esforço. 

E quanto mais você for espontâneo, menos você terá necessidade de refletir, de ponderar os 

argumentos uns após os outros. 

As decisões emanarão de você de maneira espontânea e natural, e você ficará surpreso de 

ver que a decisão, a passagem ao ato chega na preliminar a qualquer discussão interior 

intelectual oriunda de seus conhecimentos ou de suas experiências, o que põe fim a toda 

ilusão de controle e de domínio de seus pensamentos, de suas emoções e de sua vida. 

Complicando e confundindo, se posso dizer, o que você poderia, ainda, manter em seu 

histórico pessoal nessa vida ou de outras vidas. 

 

Viver essa Leveza é o passaporte para a Eternidade. 

É o testemunho do Amor e é a encarnação do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

No Amor e na Leveza, mesmo uma dor importante torna-se leve, muito rapidamente. 

No Amor e na Leveza você não tem necessidade de controlar, de dirigir, porque você não é o 

chefe de orquestra, nem mesmo o ator – você é a Vida. 

E você vê a perfeição da Vida, quaisquer que sejam as circunstâncias de seu mundo, dentro 

e fora. 

 

Tudo isso é realizado não, unicamente, pelo aparecimento da Luz de maneira visível sobre a 

Terra, também, ao trabalho de Miguel e seu trabalho, assim como o trabalho da Terra. 

Mas esse trabalho não é pesado nem denso, ele não é um labor; ele é Liberdade, e ele é 

espontâneo. 

 

… Silêncio… 

 

Se existe, ainda, em você, o sentimento ou a percepção de viver pesos, qualquer que seja a 

origem, aparentemente exterior, se ela está em você, se ela é vivida é que você o permitiu. 

E isso não pode, jamais, ser de outro modo. 

Então, através disso, não nutra a culpa ou uma busca exterior, mas torne-se leve. 

Se eu emprego a palavra Leveza ou peso, ou densidade, é porque é assim, muito 

exatamente, que você o perceberá, no momento em que isso se produzir. 

Se isso já se produziu, você apreende, perfeitamente, essa noção de Leveza e de peso ou de 

densidade. 

 

O Amor o mais ardente, esse Fogo que parece sair de seu coração, mesmo se lhe pareça 

invasivo e pesado, se ele lhe aparece assim, é que a pessoa faz, ainda, tela, porque eu diria 

que o Fogo do Coração, quando a Coroa radiante do coração e o Coração Ascensional estão 

perfeitamente ativos, torna-se um zefir ardente de Amor, e que não tem peso algum. 

 

Tudo o que se desenrola nesse momento, tanto em você como na superfície desse mundo, é 

apenas um convite ao coração, ao Coração do Coração e à Leveza, e à dança, e à 

imobilidade. 
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Quanto mais você vai ou você irá ao sentido da corrente da vida, a vida verdadeira, na qual 

tudo é Um, mais você constatará a evidência das palavras que nós pronunciamos, que vocês 

leram durante essa Crônica da Ascensão dos Melquisedeques. 

 

… Silêncio… 

 

Quaisquer que tenham sido suas experiências e suas peripécias, eu diria, desde muito tempo, 

dez anos, vinte anos, trinta anos, conforme suas idades, o peso e a influência delas diminuem 

a cada dia. 

É por isso que lhe parece perder a memória ou esquecer-se das coisas. 

A Eternidade nada tem a ver com suas memórias, isso você sabe, com suas experiências 

passadas, com suas vidas passadas na ilusão. 

Ao tornar-se cada vez mais leve, você constata que não há qualquer progresso a procurar ou 

a buscar, que tudo está perfeito de imediato, e cada vez mais evidente. 

Se está, ainda, obscuro, é que você está, ainda, demasiado pesado. 

Então, alivie-se, e acolha. 

E deixe emanar o que você é. 

 

De qualquer modo, você nada tem a perder, bem ao contrário, porque tudo já está perdido na 

ilusão, mesmo seu mundo. 

Basta olhar ao seu redor. 

Mas o que está perdido nada é, porque o que está morto deve ser enterrado, para que a 

magnífica Cidade de cristal, nomeada Yerushalaim apareça – em seu coração primeiro – uma 

vibração de cristal tão fina e elevada que ela o transporta ao êxtase, cada vez mais 

rapidamente. 

E se quando de seus desaparecimentos não há êxtase – você é liberado, é claro – mas isso 

quer dizer que sua pessoa joga, ainda, um pouco com isso. 

Eu quero dizer com isso que, quanto mais você é leve, mais você terá a possibilidade de 

obervar os mecanismos que se desenrolam em sua intimidade e em sua consciência, quer 

você esteja em oração, em meditação, sono ou dissolução. 

 

Seja, também, leve e suave com tudo o que você reencontra, mesmo um animal feroz – 

porque ele não será mais feroz, absolutamente – mesmo com um inimigo ou suposto como tal 

– ele derreterá antes seu carma,de seu coração, é claro. 

Você terá a oportunidade de verificar que nada pode opor-se ao Amor, e nada pode 

comparar-se a esse Amor, que em nada é sobreponível aos amores condicionados pela 

carne, pelo sangue, pela emoção, pelo sexo. 

É, mesmo, eu diria, a antítese disso. 

Isso aliviará todas as suas relações, as mais suaves como as mais difíceis. 

 

É claro, como o conjunto de meus amigos Melquisedeques, nós falamos ao futuro, mas esse 

futuro já está aí, e vocês são, a cada dia, cada vez mais numerosos a descobri-lo ou a 

redescobri-lo, eu deveria dizê-lo melhor. 

Então, se isso lhe parece difícil, ou demasiado difícil, sobretudo se você já conhece um pouco 

a Leveza, então, peça a alguém para contar-lhe histórias engraçadas, ou veja um espetáculo 

que o faça rir. 

Divirta-se. 

A espiritualidade não pode ser séria porque, caso contrário, ela cai no dogma, no sectarismo, 

no dirigismo e nas religiões. 
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A verdadeira espiritualidade é aquela da consciência e nenhuma outra. 

Ela não tem necessidade de modelo, ela tem, ainda, menos necessidade de religiões, e ainda 

menos necessidade de um salvador. 

 

Seja cada vez mais espontâneo. 

Espontâneo quer dizer, também, que, por vezes, um palavrão chega aos seus lábios. 

Nada bloqueie, mas seja Amor, quaisquer que sejam as palavras. 

E seja leve, mesmo se há ressentimento, é o único modo de fazê-lo desaparecer e não tratar 

o ressentimento ou encontrar a causa dele. 

 

… Silêncio… 

 

É tempo, agora, de parar as minhas palavras, mas eu me permito permanecer com vocês. 

Vocês, que estão aí, vocês que me leram, permaneçam, agora, de olhos fechados, e vamos, 

então, tornar-nos leves, todos juntos. 

 

... Silêncio… 

 

Eu sou Osho. 

Eu os saúdo e eu os deixo nessa Liberdade e nessa Leveza. 

 

Até logo. 

 

 

 

 

IRMÃO M: A Evidência 

 

 

Irmãos e irmãs humanos, no coração e na carne, eu venho exprimir-me entre vocês. 

Se vocês têm necessidade de nomear-me, nomeiem-me Irmão M. 

Minha identidade passada não tem necessidade de ser-lhes desvendada, saibam, 

simplesmente, que minha última vida foi passada no século XIX, na Índia, e que eu vivi 

seguindo o Advaita Vedanta, o Absoluto, o Último, o Parabrahman. 

 

Hoje, a minha consciência apronta-se para o jogo dos Melquisedeques. 

Como Melquisedeque da Terra e portador do Fogo da Terra, eu venho, pela Presença e sua 

Presença, aqui e por toda a parte, falar em vocês do Último. 

 

Eu não voltarei a tudo o que foi dito por Bidi, quando de sua fase de ensinamento e de 

testemunho. 

Eu venho, sobretudo, contextualizar o Último neste tempo preciso da Terra que vocês vivem 

atualmente. 

 

Como, talvez, você saiba, ou vive, tudo o que pode ser dito do Absoluto é apenas um pálido 

reflexo do que é, realmente, para uma consciência que se apaga, não na inconsciência, mas 

na a-consciência. 

 

O Último põe fim ao tempo, ao sofrimento, às ilusões. 
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A única coisa que é verídica, em toda consciência, é o princípio e a vivência da não dualidade 

nessa carne na qual vocês estão ainda, como em outros lugares. 

 

O Último não é o fim de uma história, ou de sua história, mas é, real e concretamente, a 

superação de toda noção de história e de dimensão. 

Certo número de conceitos, certo número de palavras e certo número de vibrações 

permitiram-lhes, talvez, durante esses anos ou há mais tempo, encontrar-se confrontados ou 

aproximar-se do limiar de seu desaparecimento da ilusão. 

Isso foi nomeado de diferentes modos. 

Se vocês quiserem, eu guardarei «o Coração do Coração», que parece acessível a toda 

pessoa, a todo irmão, qualquer que seja sua origem e qualquer que seja o resíduo de suas 

crenças ou de suas experiências. 

 

O Último põe fim, em vocês, aos conceitos, às percepções, aos sentimentos, à alma. 

O Último é sobre o que se apoia a Luz, tudo isso você sabe. 

Na vivência do Último não resta qualquer resíduo, tudo o que era anterior é queimado no 

Fogo do Amor e no fogo de sua carne. 

 

O Último não conhece nem o tempo, nem o espaço, nem as dimensões, mesmo 

reconhecendo sua existência, mas sua futilidade. 

O Último não é um fim em si, nem uma realização, nem o objetivo de uma busca. 

Ele é o aparecimento, ou melhor, o reaparecimento da Verdade nua. 

Toda criação apenas pode existir e entrar em manifestação se ela se apoia, de maneira 

indelével e permanente, no que está na origem da Luz. 

No princípio, era o Verbo, Jesus disse: «Eu sou o Alfa e o Ômega». 

 

Quando a consciência parece expandir-se até a porta aparente e não real, ela também, do 

Último, vocês caem em face do que é nomeado o «grande limiar», no qual vai encontrar-se 

projetado o conjunto de suas crenças, de seus resíduos ditos cármicos, de seu 

autojulgamento, não de uma vida, mas do conjunto de vidas passadas nesse mundo. 

 

Nesse grande limiar que vocês nomeiam o Coração do Coração, e que se traduz pela Infinita 

Presença ou a Última Presença, é vista a Verdade. 

Ela não é vista nem com os olhos, nem com formas, nem com percepções, quaisquer que 

sejam. 

O Último torna-se, então, e é a Evidência, eu diria, mesmo, a única evidência, que põe fim à 

dualidade, que põe fim à dúvida que se exprime através da manifestação da consciência em 

seu plano. 

 

O Último nada tem a ver com quadros de referência, com yogas. 

Só o Último é a verdadeira Vida, que está na origem e no fim sem, contudo, poder diferenciar 

a origem do fim. 

Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Ômega e o Alfa: Ouroboros. 

 

No Último não pode existir outra coisa que não a Evidência – evidência da Graça, evidência 

do Amor – vivida do interior, sem movimentos da consciência e sem experiências. 

Vocês passam, então, da manifestação à Essência e, na Essência, não pode haver outra 

coisa que não essa evidência: tudo é Um. 
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Tudo provém daí e tudo volta aí, em movimentos aparentes que parecem desenrolar-se em 

dimensões e em tempos que parecem permitir as experiências ao infinito, de maneira livre ou 

de maneira limitada, como nessa Terra que nós, uns e os outros, pisamos com nossos 

passos. 

 

No Último há a embriaguez do Amor, que põe fim a todos os mitos e todas as separações, 

que põe fim a toda questão, e que se torna, então, fonte que jorra de Vida, o que é nomeado, 

eu creio, na terminologia empregada pelos Anciões que se dirigiram a vocês, o décimo 

terceiro corpo ou a Fonte de Cristal, nomeada, também, o Vajra. 

Esse ponto de consciência, localizado acima de sua cabeça, é a representação – na falta de 

melhor palavra – do Último, que se apoia no Coração do Coração para, de algum modo, 

fecundar o conjunto de níveis de sua consciência. 

 

O Último nada lhes retira, mas ele os desidentifica do sofrimento, ele os desidentifica de dever 

ter a impressão de fazer o bem, de progredir, de evoluir. 

No Último não pode haver qualquer evolução, qualquer transformação – tudo é perfeito. 

Não há nem sombra nem Luz, não há nem forma nem sem forma, há apenas isso. 

E esse «apenas isso» apaga e transcende todo o resto. 

Nenhum conceito, nenhuma forma, nenhum mundo pode ali subtrair-se, pode recusá-lo, mas 

a Graça do Amor pode conduzi-los a preferir a experiência, não como uma escolha exclusiva, 

mas, bem mais, inclusiva. 

 

O Último não conhece nem masculino nem feminino, sagrado ou profano. 

No Último vocês nada mais são na superfície desse mundo, e são plenamente tudo na 

consciência. 

O Último não tem necessidade de conceitos nem de palavras. 

Ele pode exprimir-se em poesias, pode exprimir-se em vibrações, mas, assim que ele é 

exprimido, ele não é mais o Último, ele é a manifestação do Último. 

 

O Último é todas as manifestações e, ao mesmo tempo, nenhuma das manifestações. 

Ele é todas as formas e todos os sem forma. 

Ele é todas as dimensões e todas as esferas de experiência, nas quais, no entanto, nada 

pode ser separado, nem dividido, nem retirado. 

 

O Último é uma forma de encantamento que supera, de longe, as manifestações de êxtase ou 

as manifestações místicas de qualquer natureza que seja. 

No Último, como eu disse, há Evidência, e essa Evidência não sofre comparação, nem 

discussões, nem tergiversações. 

Não pode existir a mínima hesitação, qualquer que seja sua vida nessa Terra. 

Você não é mais identificado nem ao seu corpo, nem aos seus pensamentos, nem às 

emoções, nem a uma determinada dimensão, nem a uma linhagem estelar nem, mesmo, a 

uma origem estelar. 

 

O Último não conhece, mesmo, o sentido da distância ou da separação. 

O Último não é concernido pelo nascimento e a morte desse corpo, nem, mesmo, pelo 

nascimento desse mundo e a morte desse mundo. 

Ele é, ao mesmo tempo, Evidência, como eu digo e redigo e, ao mesmo tempo, plenitude e 

vacuidade. 
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É, também, um momento, no Coração do Coração, no qual a consciência não tem mais 

necessidade de estar localizada no que quer que seja. 

A consciência, naquele momento, não depende de qualquer tempo nem de qualquer espaço, 

nem de qualquer vida. 

Essa Evidência que se revela não pode ser discutida no interior de si, nem sopesada, nem 

amplificada. 

Há ou não há Último, e não pode, jamais, haver a mínima dúvida entre o que é e o que não é, 

porque tanto um como o outro são apenas jogos da consciência. 

 

O Último adapta-se a todas as danças, todas as felicidades como todas as infelicidades com 

não, unicamente, indiferença, mas, sobretudo, transmutação. 

Não há qualquer esforço possível no Último. 

 

As circunstâncias específicas da Terra, a Liberação da Terra, tal como foi vivida há cinco 

anos, conduz, inexoravelmente, ao Último, de diferentes modos, e isso vocês sabem, através 

do que foi exprimido concernente à atribuição vibral, à reversão ou não da alma, sua 

dissolução ou não. 

 

O Último é, ao mesmo tempo, Presença total e Ausência total. 

Você não pode ser definido nem pela Presença nem pela Ausência. 

Você não pode ser definido por nada, porque não existe qualquer definição e qualquer 

palavra e qualquer verbo que seja forte o bastante para traduzir isso. 

 

O próprio Amor e a própria Luz aparecem como emanações do Último. 

Não pode existir, portanto, busca de Luz, nem qualquer busca no Último. 

Há, ao mesmo tempo, Presença e Ausência, há, ao mesmo tempo, dissolução, 

desaparecimento e Amor. 

Nada se move e, no entanto, tudo é visto em movimento. 

 

Nada pode parar e, no entanto, tudo está congelado; tudo é pleno e tudo é vazio, isso não faz 

mais sentido. 

Nada, aliás, no Último, pode fazer sentido e pode ser significativo. 

 

Viver o Último não permite mais a menor história, e, ao mesmo tempo, permite toda 

experiência e toda criação. 

Mas o Último nada cria, ele impulsiona. 

 

No Último há Amor, mas esse Amor não pode ser definido nem em «condicionado» nem em 

«incondicionado». 

Nada pode ser visto, ao mesmo tempo em que tudo é visto, sem problema algum. 

No Último, a fulgurância da consciência, antes de desaparecer, é tal, que você sabe, naquele 

momento, que você jamais partiu e que você jamais teve necessidade de chegar, que nada, 

realmente, moveu-se, que o Amor sempre esteve aí. 

A certeza de que seu corpo faz apenas passar remove-lhes, definitivamente, o medo do futuro 

desse corpo. 

Amanhã não existe, ontem tampouco, mesmo o instante presente não quer dizer grande 

coisa. 

Presença e Ausência conjugam-se, o céu e a Terra conjugam-se, também. 
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O Último é, portanto, todas as respostas, mesmo sem questões, mas essas respostas não 

são destinadas a alimentar a história ou o conhecimento. 

O Último é o único conhecimento que não tem necessidade de qualquer qualificativo, de 

qualquer definição. 

 

No Último, tudo está incluído e tudo está excluído do que vocês podem conhecer ou 

experimentar. 

Bidi, frequentemente, comparou o Absoluto com o sono, explicando a passagem entre os dois 

pelo que ele nomeou Turiya. 

Você não pode apreender o Último, ele é inapreensível. 

Você não pode controlá-lo, porque ele nada pode controlar. 

 

No Último há Evidência e certeza inabaláveis de que é a única verdade e que todo o resto – o 

bem, o mal, a vida nesse mundo – não é a verdadeira Vida. 

Mas nem a verdadeira Vida nem a vida nesse mundo são reais. 

O conjunto de manifestações, em qualquer consciência e em qualquer plano que seja, são 

apenas jogos, vividos em toda liberdade. 

 

O Absoluto vê-se tanto no grão de areia como em um super gigante vermelha, e ele sabe, no 

entanto, que tudo isso nada é. 

Essa Evidência não pode aparecer e desaparecer, porque ela está, sempre, aí. 

O que quer que você diga, o que quer que você faça, o que quer que lhe aconteça, o Último 

propicia a Paz definitiva da consciência, o que quer que diga o corpo, o que quer que 

exprimam o mental ou as emoções. 

 

Enquanto você considerar – e isso foi, também, explicado por Bidi – que o Último é um 

objetivo a adquirir ou a conquistar, você não pode vivê-lo, você pode apenas jogar de 

procurá-lo, mas você não o encontrará, jamais. 

 

No Último não há mais qualquer jogo da consciência, a melhor palavra disso foi dada por Bidi, 

é a a-consciência. 

 

Ser o Último é, também, não mais poder aderir a qualquer crença que seja, a qualquer 

palavra que seja ou a qualquer experiência que seja. 

 

No Último não pode haver nem dúvida, e você não pode, tampouco, ser enganado pelo que 

quer que seja, mas você nada rejeita enquanto conserva esse corpo. 

 

No Último, é claro, não pode existir a mínima autoridade, a mínima hierarquia, o menor anjo 

ou o menor Arcanjo e, no entanto, eles estão aí. 

Eu diria que o Último é a transcendência total de toda forma e manifestação de amor. 

O Amor está por toda a parte, ele é a Vida, e essa Vida não vem da morte, mas do que não 

está vivo, porque ele é todas as vidas. 

 

No Último você não pode aderir a qualquer experiência. 

A consciência não pode mais, de modo algum, estar agarrada a qualquer vertente que seja e 

a qualquer manifestação que seja, ela pode apenas apagar-se para beneficiar-se de todas as 

consciências, e ser cada uma das consciências. 
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No Último não há mais qualquer particularismo, assim como não pode existir o menor limite, a 

menor barreira e a menor consciência. 

 

Do ponto de vista do ego, você sabe, isso se chama o neant, e, para o ego espiritual, isso 

poderia chamar-se a Luz Negra. 

Mas o Último não é uma luz e, ainda menos, uma cor, enquanto ele é todas as cores. 

Do ponto de vista do que é limitado – a vida nesse mundo, como a alma – isso poderia 

aparecer como o neant, o que é nomeado, por exemplo, por seus astrofísicos, pelo nome de 

buraco negro. 

Mas a palavra a mais importante é a Evidência, essa Evidência que não pode apoiar-se em 

qualquer conceito, em qualquer ideia, em qualquer experiência. 

 

A não dualidade não é, unicamente, sair da dualidade para entrar na Unidade, uma vez que o 

Último contém, ao mesmo tempo, a dualidade e a não dualidade. 

No Último nada pode ser medido, nada pode ser referenciado. 

 

No Último há o Silêncio, mas há, também, todos os ruídos, dos universos em gestação, dos 

universos aparentes, dos universos em desaparecimento, sem que isso mude o que quer que 

seja no Último. 

 

Assim, em sua vida, nesta época da Terra, na carne, o Último traduz-se por essa vacuidade e 

essa plenitude, por essa Evidência, por uma forma de indiferença aparente na qual, em 

definitivo, nada é indiferente, mas nada pode imprimir-se, marcar-se. 

O Último poderia ser, de algum modo, a base e o apoio da consciência, mas ele é, também, 

na a-consciência, todas as consciências – sem, contudo, como eu disse, o menor 

particularismo. 

 

Inúmeras Estrelas, inúmeros Anciões comunicaram-lhes, antes de mim, sua experiência de 

vida, sobretudo, parece-me, as irmãs Estrelas. 

Cada uma delas exprimiu-lhes sua história e o modo pelo qual se desenrolou o fim da história, 

o fim da pessoa, quer isso passe pela morte ou pelo êxtase doSamadhi. 

 

O Último provoca uma perda total de continuidade da vida, o que põe fim à descontinuidade 

do aparecimento e do desaparecimento da consciência, inscrita entre o nascimento e a morte 

a partir desse plano, entre o nascimento da alma e a morte da alma, a partir dos planos 

espirituais. 

 

O Espírito do Sol, ou a matriz Crística, se prefere, é um esquema no qual parece construir-se 

o Absoluto que, de fato, faz apenas aparecer, porque ele sempre esteve aí e não pode, 

jamais, desaparecer, e implica seu próprio desaparecimento. 

 

Ver o Coração do Coração e o conjunto dos possíveis desembaraça-o, definitivamente, não, 

unicamente, do medo da morte, mas do medo do sofrimento, do medo da perda, de todo 

medo. 

O Último não pode permitir, quando ele é vivido, ao medo ressurgir. 

 

No Último não há qualquer erro, porque tudo já está realizado, tudo está perfeito. 

Não há nem bem nem mal, há apenas o jogo da consciência. 
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Nesse mundo encarnado, o Último não é o objetivo. 

O objetivo é a Liberdade e a Liberação, ou seja, restabelecer a comunicação e a comunhão 

com o que lhes foi tirado, pela aparência das crenças e a aparência das forças gravitacionais. 

 

O último conceito, se posso dizer, é, verdadeiramente, essa palavra Evidência, porque a 

Evidência do Amor, da Luz, do Último, da consciência, põe fim, de modo abrupto, às 

resistências, aos jogos da consciência, tanto aqui como alhures. 

Mas, em caso algum, você pode considerá-lo como sua finalidade, caso contrário, ele voltará, 

sempre, a você. 

Não há outro modo – e isso foi exprimido durante essas Crônicas – de viver o Absoluto que 

não o de sacrificar e viver, ao mesmo tempo, o sacro, nomeado, eu creio, no Ocidente e na 

tradição católica ou cristã, o último sacramento. 

 

O Último não pode fazer diferença entre o que vive e o que morre. 

Ele o preenche de Graça, ele o faz viver a doação de Graça, o estado de Graça, aqui mesmo, 

nessa carne. 

Mas, mesmo isso, é visto pelo que é: um jogo da consciência. 

Inúmeros marcadores foram-lhe dados e continuarão a ser dados durante essas Crônicas dos 

Melquisedeques, concernentes a algumas palavras – alguns lhe foram dados e explicados. 

Eu não encontrei outras palavras melhores do que «Evidência» para o Absoluto. 

Mesmo a palavra Amor e Luz não basta, mesmo a palavra Cristo não basta. 

Como eu disse, o Último está além de todo conceito, de toda forma e de todo sem forma, 

como de todo tempo e de todo espaço. 

 

É, efetivamente, esse Último que será vivido por cada um, em qualquer evolução dos jogos 

de consciência que seja, no momento em que o Fogo do Espírito revelar-se, inteiramente, 

como longamente anunciado quando de sua encarnação, por Orionis, se você prefere, aquele 

que foi nomeado Bença Deunov, em suas últimas profecias. 

 

O Último é, ao mesmo tempo, contentamento e transcendência – na qual nada há a 

transcender. 

É a transcendência evidente na qual todas as transmutações, assim como os jogos da 

consciência não representam nada mais do que os movimentos de expansão, o ritmo da vida, 

de expansão e de contração. 

 

Ao viver o Último nunca mais as coisas podem ser como antes. 

Não há mais, aliás, nem depois nem antes, há apenas o que poderia ser qualificado, pela 

consciência, do instante ou, ainda, Hic e Nunc, Aqui e Agora. 

Mas esse aqui e agora não é, unicamente, o aqui e agora de seu posicionamento de 

consciência, mas é o aqui e agora de todo mundo e de toda dimensão, quando nenhuma 

forma é necessária, nem mesmo aquela do corpo de Existência. 

Não há mais necessidade de veículo, porque você se torna, então, o veículo de toda 

consciência, mesmo permanecendo sem veículo. 

 

A Evidência do Último não tem qualquer corolário ou similaridade com a evidência tal como 

ela lhe aparece em suas linguagens e suas discussões correntes. 

Porque essa Evidência não se limita aos conceitos, às ideias, às leis desse mundo, nem, 

aliás, às leis de qualquer mundo, mesmo da lei de Um. 
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Essa Evidência é, verdadeiramente, o que você poderia nomear, de seu ponto de vista, uma 

reconexão final. 

 

No Último nada mais é necessário, o que explica que algumas irmãs Estrelas tenham podido 

permanecer anos no mesmo estado. 

Elas se tornaram tão leves que a aparência nesse mundo encarnado era a densidade a mais 

extrema. 

A animação da vida – da vida delas – havia desaparecido, apenas permaneceria a vida, além 

dessa forma. 

 

O Último não se embaraça em escrever ou pôr em forma seus pensamentos. 

Eles emergem espontaneamente, independentemente de qualquer conhecimento adquirido. 

Porque o Último está além de toda definição como de toda energia, como de toda vibração. 

 

O Último e a Evidência do Último são a vida em manifestação, também, para você, enquanto 

você tem esse corpo, no qual tudo pode ser chamado de sinal, sincronia e magia. 

 

No Último, o coração pode parar, o sopro pode parar, o corpo pode dissolver-se, que isso 

nada muda. 

Não há qualquer perda nem qualquer ganho. 

Não há, mesmo, a ideia de ganho ou de perda, porque nenhuma ideia pode apresentar-se. 

E, no entanto, é aí que a Evidência torna-se a mais flagrante, é a única Verdade. 

Nem o mundo, nem as Estrelas, nem o céu, nem os Arcanjos, nem Maria, nem Jesus, nem 

nós mesmos, os Anciões podemos agenciar ou agir, de maneira alguma, nisso. 

 

A história que lhe foi contada, que você viveu e que vive, ainda, serviu, de algum modo, 

apenas de pretexto para prepará-lo a não mais ser preparado para o que quer que seja, 

disponível para o instante Daquele que virá como um ladrão na noite. 

 

Não há deus, não há diabo, não há Arcontes, não há Fonte. 

Há apenas jogos da consciência que se reconhecem nesse jogo, ou em qualquer jogo, uma 

vez que cada jogo é o dela,na Unidade, e que todo jogo termina, um dia, qualquer que seja 

esse jogo. 

Tudo se desenrola no mesmo tempo, porque o tempo é uma construção arcôntica que não 

existe. 

 

O balé dos céus, nele mesmo, qualquer que seja sua majestade, quaisquer que sejam suas 

constelações e a história de suas constelações, não têm peso algum na Evidência. 

 

O Último deixa livre todo jogo, mas não intervém, em um sentido ou no outro. 

Ele deixa, para isso, as consciências jogarem seus papéis e suas funções. 

O Último não tem qualquer polaridade, ele reconhece toda vida e todas essas vidas, mas é 

bem mais do que todas essas vidas. 

 

Assim, se, hoje, não tendo vivido o Último, mas estando suficientemente aproximado, quer 

seja pelas vibrações, quer seja pelos contatos na natureza, quer seja por suas leituras ou, 

diretamente, por sua consciência expandida, isso não faz qualquer diferença. 

O único testemunho da Última Presença e do Último em seu retorno são todas essas palavras 

e esses conceitos que lhe foram explicados pelos Anciões nessas Crônicas. 



103 
 
Quer seja a Benevolência, quer seja a Espontaneidade, quer sejam os outros conceitos, nós 

temos tentado guiá-los até o lugar, se posso dizer, no qual não há mais guias, nem 

Presenças, nem, mesmo, você mesmo. 

 

As circunstâncias do mundo estão reunidas já há alguns anos de seu tempo terrestre, para 

permitir-lhe não ser obstruído pelo que não é evidente, já há alguns anos, mas de modo mais 

direto no que se desenrola agora. 

Eu o lembro de que o Último não é concernido por isso, mas que as circunstâncias desse 

mundo e seu histórico de confinamento encontram, no Último e na Evidência, uma solução 

radical. 

 

No Último não há nem benefício nem perda, nada há a ganhar, porque nada pode ganhar-se, 

tudo já está adquirido. 

Mas o que está adquirido não tem o sentido de algo que é possuído, mas, sim, o sentido do 

que é visto, porque o que é visto é adquirido na Última Presença. 

 

Alguns instantes de Silêncio, antes de prosseguir, para deixar esse Silêncio instalar a 

Evidência. 

 

… Silêncio… 

 

O Silêncio é a antecâmara, aí também, da Evidência. 

A Espontaneidade, quando é vivida, apenas pode ter por fonte o Coração do Coração, na 

Última Presença. 

 

… Silêncio… 

 

A Paz verdadeira não pode decorrer de qualquer circunstância desse mundo, exceto a 

vibração do coração. 

A Paz conjuga-se à Evidência, à Alegria e ao Amor, além, mesmo, de sua expressão, no 

entanto, bem real, nesses tempos de exteriorização do feminino e do masculino sagrados. 

 

… Silêncio… 

 

Caros irmãos humanos, no coração e na carne, eu os saúdo, já, a partir de agora, porque 

minhas palavras vão espaçar-se, para deixar lugar à Evidência. 

 

Eu os saúdo em sua eternidade, como em seu efêmero, sem diferença. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Irmão M, eu sou outro você, eu sou o ser, eu sou o não ser, e eu porto até seu 

coração a Evidência do Amor e a Evidência do Último. 

 

… Silêncio… 

 

Eu terminarei por essa frase: «A partir do Último, você é, ao mesmo tempo, o observador, o 

observado e o que não pode ser observado.». 
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Eu rendo graças à sua escuta, e eu lhe dou a graça de sua leitura. 

 

… Silêncio… 

 

O Fogo da Terra, como o Fogo do céu e como o Fogo de seu coração é a emanação de seu 

Verbo, que lhe dá a ver, além de todo olhar, o Último – que você é e que você não é – sem 

diferença alguma. 

 

… Silêncio… 

 

E aí não há nem até logo nem olá, porque tudo está aí. 

 

Digne-se recolher a doação de minha Presença, como a doação de minha Ausência. 

 

Irmão encarnado na carne e no coração, ame e faça o que lhe agrada. 

 

 

 

 

PHILIPPE DE LYON: A Alquimia atual 

 

 

Eu sou Mestre Philippe de Lyon. 

Permitam-me, em primeiro lugar, honrar e saudar sua Presença e sua chama de Eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho exprimir-me junto a vocês como Melquisedeque da Terra. 

Minha intervenção visa dar-lhes os últimos elementos que podem, ainda, ser úteis, para 

favorecer a última alquimia que se desenrola em sua carne, em cada uma de suas células, 

em seu sangue como em sua consciência e como em seus corpos sutis. 

Tudo isso, vocês sabem, corresponde à irrupção da Luz visível nesse mundo e, também, à 

transmutação de sua consciência, assim como, é claro, à sobreposição e à justaposição de 

seu corpo de eternidade aqui mesmo, em suas estruturas efêmeras. 

 

Muitos elementos foram-lhes já comunicados, durante essas Crônicas dos Melquisedeques, 

concernentes a certo número de conceitos. 

Quanto a mim, eu lhes falei, largamente, da pequenez e da humildade. 

Eu vou, ao invés disso, insistir, hoje, sobre os mecanismos que podem, ainda, desenrolar-se 

em vocês, nesse momento mesmo, e que dão conta dessa transmutação, da passagem do 

efêmero à Eternidade, antes, mesmo, da resolução final da Ascensão da Terra. 

É, hoje, mais do que nunca, que a própria noção de humildade, de simplicidade e de 

pequenez toma todo o seu sentido porque, talvez, vocês já conseguem localizar, em si, os 

momentos nos quais estão em sua eternidade e os momentos nos quais vocês estão inscritos 

no efêmero, com suas regras e suas leis. 

 

Na Nova Eucaristia não há necessidade de comungar com Cristo de outro modo que não pelo 

coração. 
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O Espírito do Sol, o corpo de eternidade, o Coro dos Anjos, o conjunto de nossas Presenças 

em seu seio dão conta, diretamente, da progressão da Luz, de seu estabelecimento 

concomitante, se vocês a acolhem inteiramente, da Alegria, da Paz e da serenidade. 

Na hora em que a Luz e o Princípio Crístico estão em vocês, quer seja nas carnes como no 

sangue que circula em vocês, a Comunhão não é mais, então, segundo as duas espécies(*), 

tal como foi praticada pela Igreja católica, mas, sim, diretamente em vocês, na alquimia que 

se vive, agora, de modo cada vez mais próximo de sua consciência comum como do conjunto 

de sua estrutura corporal física. 

 

Nessa fase precisa da alquimia, tudo o que se produzir em vocês, em seu corpo como em sua 

vida, é apenas a adequação total, para permitir o desaparecimento do efêmero. 

É claro, inúmeros sintomas podem manifestar-se, e eles lhes foram amplamente 

desvendados. 

Na cronologia da Ascensão que vocês vivem, e da Liberação da Terra, há marcadores. 

Esses marcadores não são tanto os processos vibratórios que lhes foram descritos e que 

continuam de atualidade, mas, bem mais, no que pode emergir nessa confrontação, nesse 

Face a Face e, esse, sozinho, que lhes permite resolver, o melhor possível, o que pode 

restar, ainda, a resolver ou que lhes pareça crer necessário resolver. 

 

Cada vez mais, vocês constatarão que a personalidade, e seus conhecimentos concernentes 

à sua pessoa (e, mesmo, os planos sutis), tem cada vez menos interesse. 

O que tem o interesse da eficácia vai tornar-se cada vez menos a compreensão ou o 

conhecimento do que se desenrola, mas decorrerá, bem mais diretamente, de sua 

capacidade para desaparecer para si mesmo, para apagar-se, para fazer-se cada vez menor 

para deixar todo o lugar para a Luz, o que quer que seja pessoa poderia chamar um custo ou 

um preço a pagar. 

 

A Luz quer vocês inteiramente. 

Ela lhes propõe o retorno à sua eternidade, agora e já, e de modo cada vez mais extensível e 

coletivo. 

É claro, a tradução dessa necessidade de liberdade, dessa necessidade de libertar-se das 

predações não será, jamais, manifestada do mesmo modo, porque inúmeros de vocês têm 

projetos de alma específicos e não estão a par, ainda, do processo em sua finalidade. 

Eu os lembro de que o que quer que advenha em vocês, como para cada um de vocês, nada 

há a julgar, nada há a apreciar ou depreciar, há apenas a olhar o que se desenrola e a 

respeitar a Liberdade e o livre arbítrio ou a livre escolha do que se desenrola em cada um. 

 

O melhor acompanhamento não é mais tanto querer impor ou argumentar o que quer que 

seja, mas, também, em face de uma situação que lhes pareceria delicada, tanto em vocês 

como ao seu redor, desaparecer, para experimentar a transparência, a empatia, o carisma, a 

visão do coração, a visão interior, que podem ser plenamente eficazes apenas a partir do 

instante em que vocês acolhem esse desaparecimento. 

Houve, efetivamente, uma preparação que, para inúmeros de vocês, permitiu-lhes entrar em 

contato com os outros planos dimensionais, quer seja pelo Canal Mariano ou, ainda, por 

contatos diretos nos povos da natureza. 

O mesmo processo, hoje, desenrola-se no interior de vocês, o que os faz, de algum modo, 

conscientizar-se do que é da ordem da Luz e do que é da ordem do que não está, ainda, 

iluminado e não, ainda, transmutado. 
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O jogo da Vida e o jogo do que se desenrola, nesse momento, vai permitir-lhes compreender, 

muito rapidamente, pela própria experiência, que só sua aquiescência e seu sacrifício, como 

foi explicado, permite à Luz estabelecer-se, de maneira permanente e de maneira definitiva, 

nesta fase que corresponde ao período do Apelo de Maria. 

Tudo é pretexto e ocasião para mostrar-lhes, por sua carne e por sua consciência, o que se 

desenrola por essa alquimia, a passagem de um estado a outro, a transmutação total de 

todos os quadros de referência que existiram até agora. 

Seu corpo sabe disso, e ele o vive, ele também. 

É claro, vocês todos observaram que esse corpo pode manifestar coisas não habituais, 

dissabores, qualquer que seja o processo alquímico que lhes é próprio e que os conduz ao Si 

ou à Liberação, à dissolução da alma ou à manutenção da alma. 

 

Assim, portanto, não é tempo de procurar, agora, resolver, mas, bem mais, colocar-se na 

situação daquele que aquiesce e que acolhe a Luz com a mesma equanimidade, o mesmo 

equilíbrio, qualquer que seja a manifestação disso. 

O princípio da luta, tal como vocês o conheceram em suas vidas e que nós todos 

conhecemos, entre o bem e o mal, entre os antagonismos, entre as obrigações, cede o 

passo, cada vez mais, à lei de Graça, à lei do Amor e à lei de Um. 

 

Sua Terra foi fecundada pelo Princípio Crístico, de diferentes modos; tudo isso lhes foi 

amplamente desenvolvido. 

Eu venho, agora, eu mesmo, às consequências que são as mais importantes a observar e 

que podem, ainda, em alguns casos, colocar-lhes um problema em relação ao que é 

conhecido. 

Não se esqueçam de que o Desconhecido substitui o conhecido, que nada do que é 

desconhecido pode aparecer-lhes enquanto vocês não são transparentes. 

A transparência vai consistir em deixar tanto trabalhar a Luz em vocês como em tudo o que 

se desenrola ao seu redor. 

Não há melhor modo, hoje, do que não mais ser afetado pelo que vem do efêmero, quer seja 

seu próprio corpo em plena transmutação, quer sejam suas relações ou quer seja o que, até 

agora, fazia o essencial de suas vidas, de seus interesses, de suas paixões, de suas buscas. 

 

A injunção da Luz, hoje, é, simplesmente, restituí-los a si mesmos. 

Ora, restituí-los a si mesmos não se pode fazer em um quadro de referência conhecido, nem 

mesmo no antigo. 

O antigo morre para deixar o lugar ao novo. 

É nessa morte que vocês vivem, hoje, em um estado de humor e de consciência que é 

profundamente diferente, conforme o que lhes resta, de algum modo, de elementos a soltar. 

Esses elementos a soltar não são, como foi dito, resistências, mas, bem mais, elementos que 

não foram, ainda, suficientemente iluminados pela Eternidade. 

É claro, o funcionamento desse corpo está, ainda, inscrito na matéria, mais do que nunca, eu 

diria, e pode apresentar sinais e sintomas muito variados, que podem implicar e que podem 

provocar alterações de sua paz, alterações do que vocês puderam conhecer até agora, quer 

seja o acesso ao Si, quer seja à plenitude, como ao que se opôs a vocês, por vezes, desde 

seu nascimento até o estabelecimento total da paz. 

 

Essa fase final chama-os a uma reversão, preliminar à reversão final. 
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Não é uma reversão como ocorreu, em várias reprises, pela Passagem da garganta, mas é 

uma reversão real, ao mesmo tempo, de seus sentidos e, ao mesmo tempo, de sua 

consciência, no mais profundo do Coração do Coração. 

É aqui que vocês encontrarão, ao mesmo tempo, a porta de passagem para estabelecer 

Cristo, mas, também, para permitir-lhes manifestar o masculino sagrado de que é feita 

referência nessas Crônicas. 

 

A preliminar é, certamente, o acolhimento. 

Viver o feminino sagrado no ato da co-criação consciente é, também, viver o acolhimento 

incondicional da Luz, no qual nada que vem da experiência, nada que vem do que lhes é 

conhecido ou adquirido pode interferir, de maneira alguma, nem representar um 

inconveniente, nem representar qualquer proveito. 

É nesse sentido que nós, uns e os outros, temos desenvolvido tudo o que lhes foi 

desenvolvido durante este período. 

 

Não se esqueçam de que a Luz não penetra mais, agora, unicamente, pelos circuitos que 

lhes foram descritos, mas em todos os lugares. 

Isso pode ocasionar-lhes, como vocês observaram, sentimentos de formigamento que 

sobrevêm abruptamente, e não mais, exclusivamente, nas Portas ou Estrelas ou nos chacras. 

Inumeráveis partes de seu corpo reagem, isso não é devido à circulação da energia vibral no 

corpo de Existência, mas, unicamente, à transmutação alquímica de seu sangue, pelo 

impulso Crístico e pelo Princípio Crístico. 

Assim, seu sangue desperta. 

É isso que pode ocasionar percepções não habituais, em qualquer região de seu corpo. 

 

Há, portanto, agora e doravante, uma difusão da Luz vibral, não mais, unicamente, pelos 

circuitos habituais que são despertados, mas em cada parcela de seu corpo, a partir das 

extremidades até os pontos os mais profundos e seus órgãos que, até agora, não davam 

sensações ou percepções específicas. 

 

Do mesmo modo que lhes foi dado a reencontrar os povos da natureza ou que lhes foi dado a 

reencontrar os planos multidimensionais no interior de si ou pelo Canal Mariano, do mesmo 

modo, o Princípio Crístico desvenda-se, agora, na totalidade. 

Trata-se, portanto, de uma adequação total com o Apelo de Maria. 

Inúmeros de vocês constataram, aqueles que vivem as vibrações, que a ativação das Coroas 

não depende mais de alguns horários no dia, mas sobrevém de maneira, a priori, aleatória, 

não importa quando, e não responde mais, necessária nem obrigatoriamente, aos seus 

alinhamentos e, mesmo, ao apelo da Luz. 

Existe, portanto, um processo que eu qualificaria de automático, que se desenrola agora, pelo 

estabelecimento desse corpo de Existência e seu desvendamento aqui mesmo, na Terra. 

 

Alguns de vocês constataram, aliás, que algumas partes de seu corpo parecem como que 

desaparecer, como se elas não existissem ou como se vocês não tivessem mais o controle 

nem a percepção delas. 

É o mesmo, é claro, para sua consciência, mas eu creio que isso foi, muito amplamente, 

desenvolvido. 

Eu insisto, quanto a mim, ao que se desenrola na carne e no corpo. 
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Assim, portanto, o que vocês devem reter dessas manifestações, ou da adequação e dessa 

reversão de sua própria consciência para a Eternidade, é a fulgurância das manifestações, a 

multiplicação delas que vem, por vezes, despertar seu mental ou suas emoções. 

É nesse sentido que convém desaparecer para si mesmo, para deixar Cristo tomar posse de 

seu corpo, através do que foi nomeada a Matriz Crística, o Espírito do Sol e o Coro dos Anjos. 

É aqui e, unicamente, nesse desaparecimento, que vocês experimentam o Amor 

incondicional, que não põe distância, nem barreira, nem separação entre vocês e o resto do 

mundo, e o resto das dimensões. 

 

É, de algum modo, a etapa final, antes de viver a Liberdade ou a Liberação. 

Isso pode parecer-lhes, também, por vezes, como mais vivo, no momento de seu despertar 

pela manhã, quando pode existir um tempo mais ou menos longo, antes de lembrar-se quem 

você é e onde você está. 

Aí, também, isso pode ser difícil para a consciência comum aceitar, se ela está, ainda, 

presente. 

Do mesmo modo, as modificações de sua memória e o desaparecimento dos elementos que, 

no entanto, podiam mantê-los no coração, não correspondem a uma degeneração de seu 

cérebro, mas, sim, a um modo de funcionamento profundamente diferente, que os faz 

aproximar-se, sempre mais, de seu estado de paz eterna e de seu estado de eternidade. 

 

A transmutação desse corpo não visa fazê-los permanecer no que vocês nomeiam a terceira 

dimensão dissociada, mas, bem mais, preparar o sacrifício do Apelo de Maria e o sacrifício do 

que nosso Comandante havia chamado, há muito tempo, de modo um pouco humorístico, o 

planeta grelha. 

Isso pode explicar, também, as variações térmicas, as variações de todos os ritmos 

fisiológicos habituais que vocês conheciam anteriormente, e que lhes pareciam, por vezes, 

perfeitamente equilibrados assim. 

Há, portanto, uma forma de deslocamento de equilíbrio e uma forma de novo equilíbrio a 

manifestar. 

Retenham que esse novo equilíbrio não pode, em caso algum, depender de vocês, de sua 

compreensão ou de qualquer ajuda exterior, de qualquer natureza que seja. 

 

Isso não quer dizer que seja irremediável, bem ao contrário. 

Isso significa, simplesmente, que o conjunto de circunstâncias da Eternidade e da Luz em 

ação em vocês, pela Graça, pelo Amor, pela Paz, está aí apenas para atrair, de algum modo, 

sua consciência ao que se desenrola. 

Mas não atraindo sua atenção, ao contrário, pedindo para fazer a experiência de ver o que se 

produz quando vocês se abandonam, realmente, à Inteligência da Luz, ao invés de sua 

inteligência, sua pessoa ou uma ajuda exterior. 

 

Eu não quero dizer com isso que não seja preciso buscar ajuda exterior, eu lhes esclareço, 

simplesmente, que a melhor das soluções, hoje, em face de tudo o que pode desenrolar-se 

na tela de sua consciência, poderá vir, cada vez mais, apenas da Evidência da Luz que se 

acompanha da transparência, da capacidade para desaparecer, independentemente do que 

pode, ainda, existir como pensamentos, como sofrimentos ou como emoções. 

 

É, portanto, um convite, pela própria Luz e por Cristo, para desposá-lo, reencontrá-lo e fundir-

se Nele, para viver a Alegria na qual nada mais é necessário. 
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É, portanto, um preâmbulo, se posso dizer, à Liberação, como foi o caso para aqueles que 

foram liberados vivos, no momento do nascimento da Onda de Vida ou durante todos esses 

anos que se escoaram. 

 

É aqui que intervém o fato de ficar tranquilo, que os chama a tornar-se, de algum modo, seres 

contemplativos, que se afogam na Luz, que se afogam no Amor, e permite, então, a todo o 

resto desaparecer. 

Porque só o Amor permanece em pé e só o Amor é Eternidade. 

Esse Amor não conhece qualquer laço, qualquer apego, ele é total Liberdade, ele é total 

expressão e manifestação nesse mundo agora. 

 

É claro, as consequências dessa Luz não são as mesmas, conforme exista uma alma, 

conforme exista uma alma revertida ou não, conforme a alma esteja em dissolução, ou 

conforme o Espírito seja revelado, na totalidade. 

O que quer que seja, em um caso como no outro, a Luz pede apenas sua rendição e sua 

aquiescência sem condição à potência do Amor e à Verdade do Amor, diante das quais 

nenhuma de suas verdades pessoais, ligadas à sua história, às suas provas, às suas 

experiências, mesmo as mais intensas ao nível místico, pode voltar a pendurar-se ou pode 

ser explicada. 

 

É, realmente, para seu corpo e para a consciência comum, quando ela não está, ainda, 

liberada, o desconhecido total. 

O que se apressa à sua porta é o Desconhecido. 

É o que não pode ser apreendido, o que não pode ser explicado, mas cujos efeitos na 

consciência são suficientemente evidentes para instá-los, cada vez mais, a não mais estar na 

luta, não mais estar na busca, não mais estar no observador, não mais estar, tampouco, na 

refutação, mas, realmente, deixar trabalhar a Luz. 

 

Se a Luz trabalha com facilidade, então, o que quer que se produza como dissabor em sua 

vida, vocês constatarão, muito facilmente, que o sorriso permanece em seus lábios, que sua 

alegria permanecerá, de qualquer forma, presente, e que a paz, então, crescerá, cada vez 

mais, o que faz com que o que se manifesta na tela de sua consciência comum não 

represente mais qualquer peso nem qualquer densidade. 

Vocês não estarão mais fixados, se posso dizer, nas condições e nos quadros habituais da 

vida na terceira dimensão. 

Retenham, aí também, que não se trata de uma fuga ou de uma negação, que se trata de 

uma aquiescência e de uma rendição à própria Luz e ao próprio Cristo. 

 

Cada um de vocês vive isso com manifestações, como eu disse, muito desiguais e que, no 

entanto, conduzem, todas, ao mesmo momento, que é o momento coletivo da Terra, o 

momento do Apelo de Maria. 

Entre o Apelo de Maria e o que o Comandante havia chamado o planeta grelha final haverá, 

simplesmente, a manifestar, nesse mundo, o que vocês são, realmente, sua liberdade, suas 

escolhas. 

Vocês não podem, portanto, hoje, rejeitar o que se desenrola em vocês, quer seja ao nível do 

corpo e de seu envelhecimento, quer seja ao nível de seus laços e de seus apegos. 

 

A cada dia, a cada minuto, desperto ou não, o conjunto de irmãos e irmãs da Terra encontrar-

se-á em face disso, mesmo se não consiga explicá-lo. 
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Vá para o que não resiste, aceite a Evidência, mesmo se a Luz não é vista, aceite a 

inevitabilidade de sua condição humana, em suas vertentes as mais densas como as mais 

leves. 

 

Há, portanto, um mecanismo que se joga hoje, que vai, então, permitir o aparecimento do 

corpo de Existência, o desvendamento da Luz, na totalidade, a chegada dos sinais celestes, 

assim como da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. 

É claro e, como sempre, isso se joga, antes de tudo, em vocês. 

Vocês não podem, portanto, ao nível do que lhes é dado a ver ou a viver em seu exterior, 

acusar quem quer que seja ou qualquer circunstância que seja, nem mesmo o acaso. 

Tudo, hoje, se posso dizer, está completamente determinado e no determinismo. 

E, mesmo se vocês não estão de acordo com o que eu digo, mesmo se protestem, a 

experiência de sua vida mostrará a vocês, muito rapidamente, a realidade do que eu afirmo. 

 

O tempo é para a Liberdade, ele não é para o livre arbítrio, para a livre escolha. 

Resta-lhes acolher o determinismo de sua Luz, qualquer que seja, se posso dizer, sua 

evolução final após a Liberação efetiva e a Ascensão da Terra. 

Isso não quer dizer que as coisas estão congeladas no estado, ao nível de eventuais 

sofrimentos ou manifestações em suas vidas, que lhes parecem dolorosas, penosas, difíceis, 

eu quero dizer, simplesmente, com isso, que os meios de luta ou de reação habituais terão 

cada vez menos curso, o que os obriga, se posso dizer, a reconhecer a Luz e a viver a Graça 

e sua ação, sua cura e sua transmutação. 

 

Para isso, eu lhes dei as etapas, e outros Anciões e Estrelas explicaram-lhes certo número de 

coisas, dando-lhes marcadores. 

O último marcador, hoje, não é saber porque você tem tal dor na cabeça, porque você tem tal 

dor articular, mesmo se, é claro, seja sempre possível reencontrar uma causa nesse mundo, 

em relação à dor, em relação a um sofrimento – ela existirá até o fim – mas bem compreender 

e bem viver o efeito da Luz e da Graça em tudo o que pode aparecer-lhe como resistente, 

doloroso ou contrário à Paz. 

Você não pode lutar contra, você pode apenas aquiescer à Luz e deixar a Luz ocupar-se do 

que ela tem a ocupar-se, para manifestar, plenamente, o estado de Graça, não mais, 

unicamente, em seus espaços interiores de alinhamento ou quando de alguns momentos, 

mas, sim, de maneira quase permanente. 

Alguns de vocês, aliás, e isso foi dito, eu creio, vivem momentos de êxtase totalmente 

independentes das circunstâncias, totalmente independentes de seus reencontros consigo 

mesmos, com seus irmãos e irmãs ou com os povos da natureza que alguns de vocês 

percebem, cada vez mais claramente. 

 

Tudo isso, além da experiência e de aproximá-los do fortalecimento de seu coração é, antes 

de tudo, permitir-lhes viver, se já não é o caso, o Abandono total à Graça, o Abandono total à 

Luz, o que foi nomeado, eu creio, «o sacrifício» e, em definitivo, esse sacrifício é, 

simplesmente, o sacro da Eternidade e o retorno da Luz e da Matriz Crística. 

Tudo o que você poderá observar na superfície desse mundo, no conjunto de nossos irmãos 

e irmãs encarnados, desenrola-se em você. 

É, portanto, vão querer julgar, é, portanto, vão querer, agora, transformar-se ou melhorar, é, 

ao invés disso, tempo de acolher a Luz e dela fazer uma forma de ação de Graça ou de 

oração perpétua que o alimentará a partir de seu Coração-centro, em cada parte de seu 

coração, de seu corpo e, também, de sua consciência. 
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Isso não é um desafio propriamente dito, eu diria, mesmo, que é extremamente simples. 

Resta-lhes, de algum modo, deixar cair o conjunto de seus hábitos, não para viver uma 

anarquia, não para viver a desordem, mas, bem mais, para deixar o ritmo da Inteligência da 

Luz ritmar sua vida, seu corpo, sua consciência e sua eternidade. 

Essa rendição completa à Luz representa não, unicamente, a Fluidez da Unidade, não, 

unicamente, o acolhimento da Luz-Cristo, na totalidade, mas, sobretudo, a descoberta de sua 

eternidade, aqui mesmo, na carne, bem além dos simples contatos ou simples vibrações, 

quer seja com Maria, quer seja com um dragão, um elfo ou consigo mesmo, ou com outro 

irmão e irmã. 

 

Esse Face a Face, como foi dito, sozinho, é o último momento de solidão, se posso dizer. 

É aquele no qual você solta, realmente, o que lhe é conhecido. 

Seu corpo é o lugar de experiência disso; quer você tenha vinte anos ou tenha oitenta anos, 

estritamente, nada muda no processo. 

Não é mais fácil, jovem, e mais árduo, idoso, ou o inverso, é o mesmo, exatamente, junto a 

todo mundo. 

É claro, a diferença é, em seguida, flagrante, segundo o que foi nomeada sua atribuição vibral 

e sua co-criação consciente. 

 

O masculino sagrado é assim. 

Ele não é a emanação, ele não é a Fonte, mas é a manifestação. 

Acoplado ao feminino sagrado, vocês sabem, isso se junta à Androginia Primordial. 

É o momento no qual tudo o que estava, ainda, vivo e presente em você, e concernente ao 

efêmero, não tem mais papel, não tem mais função e não tem mais qualquer interesse. 

Isso não o desinteressará pela vida, bem ao contrário, e tornará você ainda mais vivo, se 

posso dizer, ainda mais alegre, ainda mais leve. 

Os únicos momentos de peso que você pode experimentar, quer seja em uma patologia, no 

envelhecimento do corpo, nas cicatrizes afetivas ou emocionais ainda não eliminadas, nada 

são. 

Mesmo se elas sejam cada vez mais sensíveis à sua consciência comum, reconheça e tente 

deixar a Luz trabalhar, deixe desenrolar-se, deixe Cristo, deixe Miguel chegar até você e 

emergir de seu corpo e de sua consciência profunda, como isso acontece em seu céu e 

nessa Terra. 

 

Essa é a garantia de sua adequação à Eternidade, essa é a garantia da manifestação integral 

do Amor incondicionado na superfície desse mundo. 

A Inteligência da Luz não tem necessidade de sua pessoa, a Inteligência da Luz não tem 

necessidade de suas reflexões, ela não tem necessidade de seu mental nem de suas 

emoções, ela não tem necessidade de reproduzir rituais quotidianos; ela se adapta, cada vez 

mais, ao que pode produzir-se. 

Na espontaneidade, na inocência e na Infância é, exatamente, o que se produz. 

Tudo se torna evidente, tudo se torna fácil, mesmo se há traumatismo, mesmo se há dor. 

 

A transcendência e a transmutação alquímica é, exatamente, o que se vive em cada um de 

vocês. 

E, é claro, o resultado aparente não é o mesmo, em função do que eu disse, mas a finalidade 

última é, exatamente, a mesma para cada um. 
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Eu não voltarei nisso, isso é, diretamente, ligado ao Juramento, à Promessa e a tudo o que 

lhes foi desvendado há numerosos anos. 

 

É tempo, agora, de passar à prática. 

Não mais, unicamente, uma prática vibratória ou uma prática energética ou de consciência, 

mas uma prática quotidiana e permanente, a cada sopro, a cada vez que você reencontra 

algo, a cada vez que você reencontre alguém, a cada vez que você se reencontre a si 

mesmo. 

Se você dá o primeiro passo, então, a Luz dará dez passos. 

Progressivamente e à medida que você solta o que ainda segura aqui embaixo, 

progressivamente, você perceberá a Luz em manifestação, em sua vida nesse mundo. 

 

Para isso é preciso, já, abandonar a ideia de que a Luz vai poder curar o que você quiser. 

A Luz cura o que ela quer e não o que sua pessoa tenha decidido. 

É ao aceitar esse princípio que você verá o que o incomoda desaparecer, de algum modo, 

automaticamente, do campo de sua consciência. 

Mesmo se isso não tenha desaparecido do corpo, mesmo se o sofrimento esteja, ainda, 

presente, ele não será mais vivido da mesma maneira, porque a precedência da Luz será tal, 

que não poderá mais haver ambiguidade quanto ao que se desenrola em você. 

 

Assim se estabelece a paz eterna, assim se limpa a Casa para manter a Morada limpa para 

acolher Cristo. 

É seu desaparecimento, agora, que é cada vez mais chamado pela própria Luz. 

Alguns de vocês podem, aliás, viver os inconvenientes disso, como foi explicado, quer sejam 

os esquecimentos, as perdas de memória, a perda de marcador de identidade, a perda de 

marcador espacial ou temporal. 

Mesmo se isso possa ser desconcertante nesse mundo, para aqueles que têm, ainda, uma 

vida muito ativa, ou implicados no fato de criar filhos, no fato de ocupar-se de pais, todas as 

atividades que, até aí, podiam, ainda, fazer-se de maneira natural e moral, se posso dizer, 

desaparecem. 

Porque a Luz, como eu disse, não faz mais, agora, na meia medida. 

Ela os quer inteiramente, porque não há mais tempos reduzidos, não há mais esperança a 

observar, mas, simplesmente, viver a Liberação que está em curso e a Ascensão da Terra. 

 

Há, em cada um de vocês, essa possibilidade. 

O que quer que você seja, o que quer que você pense ser, em qualquer lugar que você se 

situe, a Luz tem poderes, agora, de transmutação. 

Essa transmutação é alquímica. 

Ela concerne, como eu disse, tanto ao seu DNA como à totalidade de suas células, e supera, 

amplamente, o âmbito dos processos vibratórios de estabelecimento do corpo de Existência 

ou de eternidade. 

É a consciência comum e o corpo de carne que vivem, agora, os efeitos disso, e isso 

corresponde, totalmente, ao desaparecimento total das camadas de isolamento ou franjas de 

interferência que impediam, até agora, de viver, eu diria, o concreto físico, material da Luz. 

 

Sua matéria, seu corpo ilumina-se do interior. 

Isso se produz a cada minuto, quer você tenha consciência disso ou não. 

É claro, aqueles de vocês que percebem as energias, que percebem as vibrações têm, talvez, 

uma acuidade maior disso, mas não é o mesmo em cada um, mesmo sem o sentir vibratório, 
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e, agora, mesmo sem a ativação das Coroas radiantes, mesmo sem a presença do canto da 

alma e mesmo sem Canal Mariano, mesmo sem ter vivido a mínima percepção 

multidimensional. 

O teatro das operações, se posso dizer, é, agora, o corpo físico. 

 

Do mesmo modo que Miguel trabalha em seus céus, ele trabalha em você, para acelerar e 

facilitar sua Liberdade e sua Liberação, eu repito, qualquer que seja seu destino nas Moradas 

do Pai. 

Reconhecer isso, aquiescer a isso é, verdadeiramente, mostrar a si mesmo e à sua 

consciência que vocês são os dignos filhos do Um, os dignos filhos que cumpriram a 

totalidade do que havia a realizar nessa última vida na Terra, em todo caso, nessa dimensão. 

 

Progressivamente e à medida que você aquiescer a isso, constatará que não, unicamente, a 

paz cresce, mas, também, a paz do corpo, quaisquer que sejam seus sofrimentos, quaisquer 

que sejam suas manifestações. 

Sua consciência não estará mais, e cada vez menos facilmente, presa ao corpo, o que não 

quer dizer que você fugirá desse corpo, bem ao contrário, isso quer dizer que você estará, 

simplesmente, em adequação com o Espírito do Sol, com o Coro dos Anjos e com sua própria 

eternidade. 

 

O Comandante, parece-me, há pouco tempo, insistiu sobre as modificações fisiológicas e,em 

especial, de seu modo alimentar. 

Ele disse que, cada vez mais, você pode ser nutrido pela Luz. 

Isso é absolutamente verdadeiro. 

Alguns de vocês vivem-no e, outros, não, mas, a um dado momento, isso se tornará evidente. 

Isso não é, absolutamente, uma privação ou uma desordem, mas participa, pela Inteligência 

da Luz, de sua vivência nos momentos de estase, na qual nenhuma necessidade fisiológica 

poderá, se posso dizer, perturbar a revelação do Juramento e da Promessa, na totalidade. 

Cabe, portanto, de algum modo, apenas a você, hoje, aquiescer e dizer «sim» à totalidade da 

Luz, eu repito, qualquer que seja o preço, para a pessoa, a pagar, porque não há ninguém a 

retribuir, se não é recuperar sua eternidade, que sempre esteve aí agora. 

 

Essa etapa é uma etapa que pode, efetivamente, ser agitada, sobretudo, para aqueles de 

vocês que permanecem, por obrigação social ou moral, ou afetiva, restritos em formas de 

confinamento. 

A Liberdade poderá ser vivida, agora e doravante, mesmo nessas circunstâncias que você 

pode viver como confinantes. 

Você compreenderá, naquele momento, que a verdadeira Liberdade não está no fato de 

deixar isso ou aquilo, mas, sim, encontrar-se a si mesmo, na totalidade. 

Aí está a Inteligência da Luz e da Graça, o que quer que possa dizer o que pode restar de 

pessoa, de emoções, de afetos ou de dores no corpo. 

 

Isso corresponde, inteiramente, também, ao que foi explicado a propósito da Leveza, da 

Benevolência, da Transparência, do que eu mesmo pude dizer-lhes sobre a humildade e a 

pequenez, sobre o Caminho da Infância. 

Todas essas coisas que, até agora, podiam, talvez, por vezes ainda, independentemente da 

vibração, parecer bastante longe de sua vivência, que se realizam, hoje, em você. 
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Assim, portanto, você tem os marcadores, cabe, portanto, apenas a você relaxar os últimos 

elementos que lhe parecem não resilientes, que lhe parecem fazer obstáculo à sua 

eternidade. 

 

Retenha que você não pode mais modificar, por uma ajuda exterior, tudo isso. 

É claro, a autocura é, sempre, possível, e nossa ajuda lhe é, sempre, adquirida, mais do que 

nunca. 

Mas mesmo nossa ajuda, quando ela se manifesta, será apenas um impulso e uma injunção 

a sempre voltar-se, ainda mais, para o Coração do Coração. 

E é para isso que nós continuamos a agir, de diferentes modos, quando você nos chama. 

Mesmo se isso não pareça ser eficaz, por exemplo, sobre uma dor, você constatará que o 

modo de ação faz-se, então, diretamente, pela consciência iluminada, sem qualquer 

intervenção de sua parte. 

A capacidade de superação e de transcendência não é mais ligada a um aporte de Luz. 

Quer eles venham do céu, quer venham da Terra, quer venham de Sírius, quer venham da 

Fonte, quer venham do Sol, quer venham de um irmão ou de uma irmã, quer venham dos 

povos da natureza, eles estão aí, agora, ao mesmo tempo para ajudá-lo, mas, sobretudo, 

para permitir-lhe estabilizar a Eternidade e deixar, enfim, Cristo ser o que você é. 

 

Retenha que cada ocasião e cada circunstância serão cada vez mais afinadas e aguçadas 

para levá-lo ao Coração do Coração. 

Quaisquer que sejam as aparências, quaisquer que sejam seus sentires em relação a tal 

sofrimento ou tal dor, não pare nisso. 

Deixe a Paz, deixe a Alegria, deixe Cristo, deixe trabalhar o que deve trabalhar. 

Você não terá, mesmo, mais o tempo, mais frequentemente, se você está nessa 

aquiescência, de pedir, conscientemente, uma ajuda ou uma cura. 

Ela se produzirá, a partir do instante em que você se inclinar à sua eternidade, de um modo 

ou de outro. 

Quer seja por um alinhamento, quer seja por uma oração, por uma meditação, por uma ajuda 

exterior, mesmo de seu mundo na carne ou mesmo dos povos da natureza ou, ainda, dos 

povos invisíveis dos planos multidimensionais. 

 

Tudo o convida, em definitivo, ao Face a Face, sozinho, para conscientizar-se e viver que 

você, em definitivo, jamais esteve só, e viver, em definitivo, que o conjunto da Criação 

desenrola-se em você e em sua consciência, o que o faz perceber o que nossos irmãos 

orientais e nossas irmãs orientais dizem, há tanto tempo, concernente a esse mundo e sua 

existência: que é Ilusão, que é Maya. 

E, no entanto, para muitos de vocês ainda, até hoje, essa é a única realidade que lhes era 

acessível, e que lhes era visível e concebível. 

 

O que acontece, hoje, é totalmente inconcebível, mesmo se você tenha se conscientizado, 

mesmo se você tenha esperado, mesmo se tenha temido. 

Ninguém conhece a data, isso você sabe, mas a data é agora. 

Não há, jamais, que esperar o que quer que seja ou quem quer que seja. 

Sua vida, aliás, tornar-se-á uma forma de Devoção permanente, como foi explicado há pouco 

tempo, concernente ao yoga da Devoção. 

A Devoção à Luz é um ato de desaparecimento na Luz, é um ato de amor que a pessoa pode 

qualificar de intenso ou de louco – porque o Amor é louco em relação aos critérios da razão, 
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em relação aos critérios desse mundo – que o faz descobrir o que é a verdadeira Vida, não a 

vida entre o nascimento e a morte, mas a Vida em Cristo ou a vida eterna. 

 

Ao realizar isso, ao dar o primeiro passo para isso, pela experiência de sua própria vida, pela 

experiência de seu corpo, pela experiência dos medos residuais, você constatará, com cada 

vez mais evidência, que essa é a única verdade. 

Que não pode existir outras sobreposições de verdade, que não pode existir meios de 

proteger-se, de precaver-se ou de mudar o que quer que seja no que é. 

 

Isso representará uma derrota total para a pessoa e suas crenças, mas uma vitória incrível 

para o que você é, em verdade. 

As duas estão aí, o que explica, também, seu vai e vem, suas flutuações, que não são mais 

ligadas ao orgulho ou o ego espiritual, que não são mais ligadas a erros, que não são mais 

ligadas aos seus jogos de consciência, mas que é, intimamente, ligado e causado pela 

Inteligência da Luz e da Graça. 

Aceitar e reconhecer isso é dar o último passo que o separa da Liberação. 

 

Assim é a Graça da Luz nesses tempos específicos. 

Cabe a você reconhecer-se, a você dar esse último passo. 

As graças, então, abundarão, bem mais do que aquelas que você pôde viver até agora, na 

melhoria ou na sedação, ou no desaparecimento de um problema, qualquer que seja. 

Cristo, aliás, já havia dito: «Entregue-lhe todos os seus pecados, todas as suas fraquezas.». 

Aí está a prova não da submissão à Luz, mas da verdadeira Liberdade reencontrada. 

É claro, a pessoa chamará a isso, sempre, uma submissão ou uma perda do livre arbítrio, 

mas não é nada disso. 

 

Hoje, você está em face do determinismo total da Luz e do respeito de sua Liberdade 

essencial como alma e como consciência. 

Ver isso é ver a Verdade nua. 

Ver isso e vivê-lo é tornar-se Cristo, sem limite, sem pretensão e sem vontade pessoal. 

Aí se encontra a fonte real, concreta e objetiva de todos os recursos, de todo bem-estar e da 

Verdade. 

É disso que você não poderá, jamais, escapar, e cada vez menos, a cada dia que passa, a 

cada hora que passa, nos tempos finais da Terra que conta seu calendário. 

 

Existem, é claro, outras coisas concernentes à Terra e à Água como Elementos, mas eu 

deixarei os dois Melquisedeques seguintes exprimirem-se em relação a isso. 

Foi-me dado, entretanto, um pouco de tempo, em termos terrestres, para responder às 

questões, não pessoais e individuais, mas, bem mais, em relação com o processo coletivo 

que eu acabo de desenvolver para vocês, segundo meu ponto de vista. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: o próximo ano será o trigésimo terceiro ano depois do início da emissão do 

Ultravioleta, em 1984. 

Você, que é tão próximo de Cristo, o número 33 fala-lhe, haveria um símbolo aí? 

 

Bem amado, o que você nomeia o símbolo, a lógica do símbolo corresponde, tipicamente, às 

forças Luciferianas. 
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O Amor não se embaraça com isso. 

O Amor é direto e espontâneo, ele não recorre a qualquer lógica, a qualquer símbolo, a 

qualquer razão. 

Você não poderá, jamais, desaparecer assim. 

Abandone os símbolos, ninguém conhece a data. 

Querer contar em número, mesmo se os números sejam e continuem importantes, nada têm 

a ver com o Amor nem com a Liberdade e, ainda menos, com a Liberação. 

 

Você pode jogar com os números, isso se chama a numerologia, aliás, que dá 

esclarecimentos, por vezes, para a personalidade ou para a alma, mas que, estritamente, 

nada tem a ver com a Liberdade. 

A Liberdade não pode obstruir-se com datas, eventos ou aniversários, mesmo se, é claro, 

vocês tenham, todos, observado que existem, desde sempre, na Terra, momentos nos quais 

as energias, se posso dizer, sejam mais fortes ou mais presentes, em períodos muito 

conhecidos, quer sejam ligados aos ciclos naturais ou a festas ditas religiosas, mas nada de 

tudo isso é a Liberdade. 

Não é mais tempo, portanto, de calcular em tempo, em horas, em dias, em anos, nem, 

mesmo, de referir-se à do existente. 

Você deve, mesmo, em seu determinismo de Luz, abandonar tudo isso. 

Voltar a tornar-se como uma criança é aceitar o instante presente. 

Enquanto há reflexão sobre um evento, qualquer que seja, enquanto há uma interrogação em 

você, se isso não é visto, isso corresponde apenas a uma continuação de elementos que 

dissociam e separam desse mundo. 

 

O Amor não tem necessidade de símbolos, o Amor não tem necessidade de ser contado ou 

descontado, ele é eterno. 

Você não tem mais necessidade de apoiar-se, como foi o caso para inúmeros de vocês, 

nessas ferramentas. 

O Espírito é livre, o Espírito não conta, o Espírito não conhece, mesmo, a data nem de hoje 

nem do próximo ano, nem, mesmo, das Núpcias Celestes. 

 

Essa mudança de paradigma, essa transubstanciação que se produz não pode mais estar 

presa ao que quer que seja. 

Aí está a espontaneidade da Luz e de sua Liberdade. 

Querer prender-se, tranquilizar-se com o conhecido, com o existente, com os elementos 

desse mundo, agora, estritamente, a nada mais lhe serve, como você vai constatar, se já não 

foi feito. 

Quanto mais você procurar prender-se, manter-se em uma história, em um símbolo, em 

aquisições energéticas ou vibratórias, mais você resiste. 

 

Apreenda bem que a Luz mostra-lhe, agora, se posso dizer, seus últimos desvios, seus 

últimos erros, que não são de sua responsabilidade, nem, mesmo, do confinamento, nem de 

outra pessoa, mas que são puramente conjunturais às condições de sua vida nessa Terra. 

É o momento no qual é preciso, agora, soltar tudo o que você pensa segurar porque, o que 

quer que você pense segurar, o que quer que você pense, ainda, segurar, é isso que lhe 

tampa a visão interior. 

É o mental que procura, como sempre, prender-se a uma energia, a um símbolo, a uma 

história. 

O Amor é livre. 
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Ele nada tem a ver com histórias e, ainda menos, com símbolos. 

O Último esclareceu-lhes, há pouco tempo, além de toda entidade consciente, que ele era, ao 

mesmo tempo, o símbolo e o diabólico. 

Ele está, portanto, além disso. 

A Vida é livre. 

A Inteligência da Luz é confiança, ela não será, jamais, lógica ou explicação. 

 

Nas expressões populares, quando você diz «compreender», quando você diz «apreender», 

isso mostra bem que você não é livre. 

 

Você não está mais nos tempos dos inícios, se posso dizer, do aparecimento do Espírito 

Santo, como você fez referência, em 1984. 

Você não está mais, tampouco, no período das Núpcias Celestes. 

No tempo que foi atribuído pela Graça da Luz, entre 2011 e hoje, tudo isso foi refinado, o que 

permitiu a um número sempre maior de irmãos e de irmãs encarnados aproximar-se da 

Liberação. 

A Luz vem perguntar-lhe, como o fez Cristo: «Você está pronto para morrer?», «Você está 

pronto para deixar os mortos enterrarem os mortos?», «Levante-se e siga-me.». 

«Siga-me» não quer dizer seguir uma pessoa, uma ideia. 

A Luz não demanda qualquer outra adesão do que ser, você mesmo, Cristo. 

 

Aquele que vive o Amor, e que não experimenta, unicamente, o Amor por momentos, deixa 

tudo acontecer. 

Isso não quer dizer que ele não é capaz de reações, isso quer dizer que ele colocou o Amor à 

frente e que ele espera, sempre, ver o que a Luz quer dele, no que lhe é proposto a viver. 

Aí está a última rendição. 

É uma rendição sem condição, é por isso que foi chamado um sacrifício. 

Isso foi ilustrado por certo número de etapas que poderiam, hoje, chamar-se «a 

Crucificação», que sobrevém pouco antes da Ressurreição. 

Enquanto você não tenha perdido todas as suas ilusões, todos os seus conhecimentos, tudo 

a que você segura, você não é livre. 

Permanecerá, sempre, em você, a necessidade de precaver-se, em uma pessoa que, tendo 

visto a Luz, não pode viver a Liberdade. 

Eu o tranquilizo, contudo, porque a Liberdade já lhe é adquirida, mas em um desenrolar 

temporal que não é, exatamente, o mesmo para cada um de vocês. 

 

Como foi dito, de outro lado, pelo próprio Comandante, a aproximação de Hercobulus faz-se 

em função do que é encontrado em sua rota, o que quer dizer uma velocidade variável, o que 

quer dizer um deslocamento que não obedece, absolutamente, às leis habituais da física. 

É a ultrafísica que se manifesta agora. 

A Luz nada tem a ver com o que é efêmero. 

Nos mundos multidimensionais, mesmo se um determinado corpo possa ser perecível, o 

corpo de eternidade, o corpo de Existência é eterno. 

Não há, portanto, as mesmas consequências que para vocês, nesse mundo no qual vocês 

foram privados de sua filiação. 

Há apenas despertar dela, conscientização dela, e Abandono ou não à Luz. 
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A tela de sua consciência, nesse Face a Face e sozinho, dar-lhe-á a ver, cada vez mais 

claramente, os elementos em presença, se posso dizer, para que você tenha o sorriso de si 

mesmo em seus desvios e em suas infantilidades, que o impediam de serem crianças. 

 

O masculino sagrado, como foi dito, é a emanação da Luz em um sentido interior-exterior. 

Mas foi dito, também, que não havia nem interior nem exterior. 

Há, portanto, um movimento de ir e de retorno, do mesmo modo que o Espírito Santo desceu 

até os seus pés e que a Onda de Vida subiu. 

Há um movimento de ir e de retorno, de algum modo, até que você visse que não há nem ir 

nem retorno. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse desaparecimento, aliás, do interior e do exterior, ou, em todo caso, da barreira ou do 

limite que lhe parece existir, ainda, entre sua pessoa e o mundo, dizer-lhe que o mundo está 

no interior não basta para vivê-lo, enquanto você mesmo não foi à manifestação de sua Luz, 

na totalidade, no exterior desse mundo. 

É esse movimento de retorno, de algum modo, ou de exteriorização, que põe fim ao próprio 

movimento na Morada de Paz Suprema. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: as reversões sucessivas que você chamou de tournicoti-tournicota podem 

ser muito rápidas ou são, ao contrário, coisas muito mais lentas e globais? 

 

Elas se tornarão, para a maioria de vocês, cada vez mais rápidas, cada vez mais fulgurantes. 

É o mesmo para as dores que podem aparecer, ou os formigamentos, ou os calores que 

podem aparecer abruptamente. 

Se lhe parece ser afetado por um elemento contrário à Luz, lembre-se de que é, sempre, um 

convite não para julgar-se nem para acusar quem quer que seja, mas para, ainda mais, deixar 

a Inteligência da Luz emergir. 

Aí está o papel do masculino sagrado. 

 

Então, era evidente que, ao ser banhado no masculino patriarcal, com todas as implicações, 

quer seja na sexualidade, nas profissões e na ordem de precedência, é evidente que isso não 

pode apagar-se, a menos de ser liberado totalmente. 

Isso se apagará apenas pela Graça da Luz e, nesses casos em que há resistência, então, 

pode parecer-lhe não estar, absolutamente, na fulgurância, mas, bem ao contrário, em algo 

que o perturba, cada vez mais, e que você vê com cada vez mais acuidade. 

Aí também, mesmo se você não o perceba ainda, é um convite da Luz para essa rendição 

total. 

Não há que procurar outra coisa que não isso, quaisquer que sejam as causas, quaisquer que 

sejam os prós e os contras. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: você disse, no início de sua intervenção, que alguns de nós tinham uma 

missão específica. 

Você pode desenvolver? 
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A única missão que vocês têm, quaisquer que sejam seus papéis passados, quaisquer que 

sejam suas funções atuais e qualquer que seja sua evolução é, sempre, a mesma, para cada 

um de vocês: acolher Cristo. 

Não há outra. 

É claro, para alguns de vocês, a revelação das linhagens, por exemplo, pode fazer-se. 

Para alguns de vocês, certo número de processos vibratórios pode pôr-se em movimento. 

Mas retenha, além de todas as emergências e manifestações, que a única finalidade última, 

mesmo se sua evolução seja diferente, não se tem à sua missão, mas ao acolhimento do que 

se desenrola. 

Sua certeza pode vir apenas daí. 

 

Questão: em relação com a Nova Eucaristia e o acolhimento de Cristo em nosso 

coração, você falou de uma transformação de nosso sangue. 

Você pode desenvolver? 

 

Bem amado, isso é reservado a um alquimista célebre que vem encontrá-los. 

Tudo o que concerne ao significado da alquimia ou da transubstanciação, a passagem do 

conhecido ao Desconhecido será precisado por nosso alquimista, se posso dizer. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: o que será dos outros «nós mesmos», estando em universos paralelos ou em 

outras dimensões? 

 

Isso será diferente, em função das diferentes possibilidades que podem manifestar-se em sua 

evolução. 

As dimensões paralelas e as vidas paralelas ao nível dos ciclos temporais não terão mais 

lugar de existir, elas desaparecerão ao mesmo tempo. 

No que concerne aos aspectos multidimensionais, isso se junta ao que já lhes foi explicado, 

concernente à sua morada de Eternidade, na qual não há diferença entre tal ou tal dimensão, 

tal ou tal forma e com o Absoluto. 

A Liberdade será efetiva. 

 

Ainda uma vez, não há resposta pronta, uma vez que é um caso específico a cada vez, mas 

que estará em acordo total com sua evolução e com sua manifestação, nestes tempos 

específicos da Terra. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: você pode ajudar-nos a afinar nossa compreensão da vontade de bem, o bem, 

a Benevolência, o perdão? 

 

Tudo o que lhes foi desenvolvido durante essas Crônicas dos Melquisedeques e antes, hoje, 

o único laço, é o sacrifício. 

Voltar a tornar-se Um, voltar a tornar-se Cristo, e a Benevolência será espontânea. 

A Benevolência não é a vontade de bem. 

Ela não depende de qualquer vontade, ela depende apenas do estado de seu coração. 
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Porque se seu coração ressoa a Cristo, se Cristo está em você, se a Coroa radiante funciona, 

a Benevolência é seu natural. 

Não há mesmo mais necessidade do que lhes foi especificado como intenção. 

A única intenção é a Luz e o Amor, não existe qualquer outra, e em cada circunstância de sua 

vida, como em cada evento de sua vida, só isso está na dianteira da cena. 

Assim é a Graça. 

 

Mas retenha que a Graça não é feita para satisfazer sua pessoa, mas para satisfazer a 

Eternidade que você é – para fazer desaparecer a pessoa. 

É, efetivamente, o processo de dissolução ou de transubstanciação que está no trabalho, e 

em sua fase final. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: sentir a Cruz no interior do corpo, a partir do início de sua intervenção, é 

ligado a essa noção de sacrifício ou de reencontro do masculino e do feminino 

sagrados? 

 

Minha Presença, efetivamente, encontra-se cada vez mais em vocês, e essa percepção é 

ligada a Cristo, não, unicamente, à minha Presença ou à sua Presença, porque, quando nós 

nos reunimos pelo coração, então, Cristo está presente. 

E, nessa fase específica, Cristo vem perguntar se você quer desposá-lo, como isso foi 

explicado. 

Simplesmente, agora, não é mais, simplesmente, um ato de consciência para alguns, mas 

isso se inscreve na carne, no corpo. 

Isso poderia ser chamado de estigmas invisíveis e, no entanto, bem reais. 

 

E, quanto mais eu fico aí, com vocês, mais vocês ficam a ler-me e a fazer o Silêncio, mais 

esse gênero de manifestação pode acontecer. 

 

… Silêncio… 

 

Irmãs e irmãos na Terra, é, talvez, tempo, agora, que eu entre em seu coração. 

Eu lhes digo até breve. 

 

Acolham todo o Amor incondicionado que é seu e que é meu, e que é o que nós somos. 

Esse é meu modo, neste dia, de saudá-los e de reconhecê-los. 

 

… Silêncio… 

 

Até breve. 

 

-------- 

 

(*) Ndr: as duas espécies são o corpo e o sangue de Cristo, representados, quando das 

missas católicas, pelo pão e o vinho. 
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SWEDENBORG: As Águas do Mistério 

 

 

Eu saúdo, em vocês, sua Presença e sua eternidade. 

 

Meu nome foi aquele de Swedenborg. 

Eu venho a vocês como Melquisedeque da Água. 

Não vejam, aí, simplesmente, uma referência ao elemento Água, mas bem mais do que isso. 

 

Eu venho portar até sua morada o sentido e a iluminação da vivência das Águas do alto. 

As Águas do alto são as Águas do Mistério, as Águas do Batismo, que acompanham não seu 

nascimento, mas sua Ressurreição. 

 

Eu me situarei, portanto, em minhas palavras e em minha presença, em sua escuta e em sua 

leitura, ao nível das Águas do Mistério. 

Sendo um mistério para a pessoa, não pode ali haver explicação. 

É-me pedido, nas Crônicas dos Melquisedeques, transmitir-lhes, simplesmente, pelo fato de 

minha Presença, viver e fazê-los aproximar-se do sentido do sagrado despojado de intenção, 

despojado de forma, despojado de história. 

 

Eu venho fazer ressoar, em vocês, o mistério da verdadeira Vida. 

 

Eu apaziguo toda sede. 

Eu umedeço e eu lubrifico as engrenagens e os mecanismos do Mistério, para permitir-lhes, 

se vocês o aceitam, aproximar-se do grande limiar, no qual está, para a pessoa, o último 

mistério. 

Nesse batismo do Espírito eu porto ao seu ser a conjunção do Coro dos Anjos, do Espírito do 

Sol, de Cristo e de Maria, a Água da transcendência que, à imagem da Luz, preenche todo 

interstício e umedece toda vida, em toda dimensão. 

 

Eu sou o suporte da Vida, a ancoragem da Vida e a manifestação da vida eterna. 

 

A Água do alto de que eu falo e que eu ressoo em vocês é a Água principial e imortal. 

 

Eu sou o primeiro suporte da vida, no qual pode aparecer toda vida emanada da Fonte. 

A Água do alto, hoje, junta-se à Água de baixo, o que manifesta a primeira fase da Gênese na 

qual é dito que o Espírito da Fonte flutuava sobre as águas, preliminar a toda criação. 

Esse não é, unicamente, o elemento Água, não, unicamente, o feminino sagrado, mas sua 

conjunção e seu casamento com a Água do alto, a Água do Mistério do masculino sagrado. 

 

Eu venho ressoar, em vocês, a fusão das Águas. 

A Água do alto reencontra a Água de baixo, que os batiza no Espírito e na verdade. 

É nesse reencontro, nessa ressonância e nessa vibração que o mistério da carne e o mistério 

da vida são plenamente vividos. 

Nesse plenamente vivido não há lugar para outra coisa do que todos os conceitos, todas as 

vibrações, que lhes foram explicadas durante essas Crônicas dos Melquisedeques. 

Eu não venho, portanto, fazer discurso nem dar explicações, mas, simplesmente, aproximá-

los da evidência da Ressurreição. 
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Eu sou tanto o Espírito Santo como o Fogo que habita a Água de baixo. 

 

Eu sou o feminino sagrado que desposou o masculino sagrado. 

 

Eu sou a Água do Mistério da Androginia Primordial. 

 

Eu sou a água de juventude, que os faz renascer. 

 

Eu venho ressoar e vibrar, em vocês, a futilidade e o efêmero da pessoa, para facilitar seu 

último passo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o arquétipo de toda manifestação, ao mesmo tempo suporte e ao mesmo tempo 

essência da expressão da consciência que se vive e que desperta em seu corpo de 

eternidade. 

 

Eu sou o que alimenta a alquimia da Ressurreição e do Mistério. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o acolhimento incondicional da Verdade. 

Não veja em minhas frases e em meus «eu» outra coisa que não o que nasce em vocês, 

nesse momento mesmo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou a fonte da Alegria e da Paz. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou, também, o sangue do cordeiro, que lava suas vestes. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o que suaviza o que pode ser difícil. 

 

Eu sou a visão do que está além de tudo o que pode ser visto. 

 

Eu alimento o Fogo do Coração. 

 

Eu sou a onda do Éter que, talvez, tenha percorrido vocês. 

 

Eu sou o suporte da vida e, também, o suporte da energia, o suporte da vibração. 

 

Eu sou o receptáculo e o recipiente. 

 

… Silêncio… 
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Eu sou a Coroa de glória de Maria e, também, seu Manto, o silêncio e o canto. 

 

… Silêncio… 

 

Eu me tenho ao lado de Uriel. 

 

Eu sou a Unidade realizada e superada. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o Silêncio. 

 

Eu sou a reflexão do espelho sem mancha, que reflete ao infinito e que se deixa atravessar 

na inteireza. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o médium que não tem mais necessidade de ver o que quer que seja nem quem quer 

que seja. 

 

… Silêncio… 

 

Eu acompanho o Verbo e eu sou seu receptáculo, sua criação. 

O que me mantém imóvel e, no entanto, em movimento por toda a parte. 

 

Eu sou o que nada entrava e no qual nada resiste. 

 

Eu sou a clareza e a visão de nossas irmãs Estrelas. 

 

Eu sou, também, a Água matricial na qual se imprime a matriz de vida de Cristo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o Coração Ascensional e a Merkabah em movimento. 

 

Eu sou a Fonte de Cristal. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o que é, quando tudo o que é da ordem de sua pessoa não é mais. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou a quintessência da água de seu corpo e de suas células. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o que apazigua e eu sou a Paz. 
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… Silêncio… 

 

Eu sou a tranquilidade eterna. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou esse Silêncio que porta o Verbo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o que porta a Água de Vida. 

 

Eu sou o aquário e o princípio da mudança. 

 

Eu sou a simpatia e a empatia, o suporte do Amor, seu receptáculo e sua fecundidade. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou a escuta e aquele ou aquela que escuta e que ouve. 

 

Eu o reconduzo a si mesmo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o lugar e o tempo nos quais tudo é claro, nos quais tudo é límpido e nos quais tudo é 

transparente. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou a água que flui de seu corpo quando o Fogo do Espírito habita e nutre você. 

 

Eu não sou ninguém, porque eu estou por toda a parte. 

 

Eu sou sua Água de Vida, que o sacia para sempre e que tira sua sede. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o Amor em ação, como o Amor em repouso, o Amor que não conhece reservas, nem 

atritos. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o testemunho do Caminho, da Verdade e da Vida. 

 

Eu o conduzo ao limiar de si mesmo, no qual todos os antagonismos e todos os 

complementares anulam-se mutuamente. 

 

… Silêncio… 
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Eu sou, em você, o que vê e o que é visto. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou a densidade e a Leveza da Luz. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o tempo que passa, como o fim do tempo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o que se espalha e o que se recolhe. 

 

Eu sou a celebração da Graça e a união mística, com Cristo como com cada um. 

 

… Silêncio… 

 

Eu vim dizer-lhe que eu estou aí, como tudo está aí. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho mostrar-lhe e demonstrar-lhe sua verdade, se você é verdadeiro. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou a vibrância na qual não há inspirar nem expirar. 

Eu sou a vibrância na qual não há mais dentro nem fora. 

 

Eu sou o meio e o centro de seu coração, no qual está seu mistério, no qual flui a vida eterna. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou sem nome e eu sou, no entanto, seu nome de eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Eu porto suas linhagens e sua origem. 

 

Eu sou o fim do que deve terminar e o início do que jamais parou. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, após ter recolhido as minhas palavras e as minhas vibrâncias, todos os possíveis 

revelam-se e o impossível pode ser, ele também, revelado. 

 

… Silêncio… 
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Eu sou esse silêncio que cresce e que ressoa em seus ouvidos. 

 

… Silêncio… 

 

Meu nome foi Swedenborg, e eu sou, também, seu nome, qualquer que seja aquele que você 

porta. 

 

Eu sou o andrógino de seu corpo de Existência, no qual nada falta, e eu rendo graças, agora, 

ao seu acolhimento, à sua escuta e à sua vibrância, e eu saúdo, então, sua chama de água 

viva que desce em seu Fogo. 

 

Eu o saúdo, no Amor Um e no Único. 

 

Eu volto a ganhar a morada de seu coração, que é a minha morada. 

 

… Silêncio… 

 

Até logo. 

 

 

 

 

NICOLAS FLAMEL: O Fogo Ígneo 

 

 

Eu sou Nicolas Flamel. 

 

Caríssimos irmãos e irmãs, eu intervenho junto a vocês a pedido do Comandante, como 

Melquisedeque do Fogo Ígneo. 

Eu lhes apresento todo o meu Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho exprimir-me para dar-lhes elementos da alquimia que se vive, em vocês, nesse 

momento mesmo. 

Os termos que vou utilizar são, voluntariamente, muito gerais, para tentar fazê-los tocar com o 

dedo e o espírito o significado real de sua vivência. 

 

Inúmeros elementos já lhes foram comunicados, concernentes a este período que se vive e 

que vocês vivem nesse momento. 

Quer vocês nomeiem isso Ressurreição, quer nomeiem Ascensão ou Liberação, eu vou voltar 

a isso através dos mecanismos de transmutação alquímica que se vivem na escala de sua 

consciência, na escala da totalidade de seu corpo, nesse momento mesmo. 

Quer vocês tenham a percepção disso ou não, quer vejam a evidência disso ou não, as 

palavras que eu vou colocar correspondem, exatamente, ao reencontro de dois elementos em 

presença, dos quais um deve transmutar o outro, para deixar aparecer o que eu nomearia um 

terceiro termo. 
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Na alquimia, ou química de AL, que é a química do fogo, há, sempre, um cadinho ou um 

receptáculo, há matérias-primas, há catalisadores, há diferentes trabalhos que se produzem 

nessa alquimia, e há, enfim, o resultado final. 

Todo processo da Vida, aqui como alhures, passa por processos de transformação, 

processos de expansão ou de contração, de alternância. 

Mesmo se isso empurre ao extremo nesse mundo humano, devido às condições históricas 

que lhes foram explicitadas há muito tempo há, sempre, a mesma engrenagem e o mesmo 

mecanismo dessa química do fogo. 

 

O Fogo de que vou falar-lhes não é o fogo por atrito ou o fogo vital, nem, mesmo, o Fogo 

vibral, mas, bem mais, o Fogo do Espírito ou o Fogo do Amor, que não depende, unicamente, 

do Fogo vibral. 

O reencontro do efêmero e do Eterno, a sobreposição deles e sua justaposição acompanham-

se do desaparecimento, por esse Fogo Ígneo, do que não é eterno, duradouro e permanente. 

Essa transmutação, essa transubstanciação, mais precisamente, que nosso Comandante 

nomeou a lagarta e a borboleta, essa Ascensão, essa Liberação corresponde a mecanismos 

que passam ao mais íntimo de seu ser de carne. 

O ponto de equilíbrio foi nomeado o Coração do Coração. 

É aquele que acende essa fusão e que finaliza a transmutação alquímica. 

 

O reencontro do fogo vital e do Fogo vibral foi-lhes, também, longamente explicado. 

Durante todos esses anos, bem antes das Núpcias Celestes, voltando até o início das 

primeiras efusões do Espírito Santo, há mais de trinta anos, houve reencontros sucessivos e 

uma amplificação da manifestação, tanto do fogo vital como do Fogo vibral. 

O Fogo vibral que conduz ele mesmo ao Fogo Ígneo, ou seja, à combustão perpétua do 

Amor, constantemente renovado, constantemente regenerado, o Fogo do Amor, a vida do 

Amor. 

 

Essa transmutação acompanha-se de certo número de modificações. 

Inúmeras delas já lhes foram desvendadas: a passagem de duas fitas de DNA para doze fitas 

de DNA, a transformação do carbono em silício. 

O resultado final, quaisquer que sejam as suas experiências no corpo de Existência, nos 

espaços multidimensionais como nos reencontros na natureza, são apenas aproximações, 

fragmentos dessa finalidade. 

 

O Fogo do Espírito começará seu apogeu logo após a visibilidade de Hercobulus; muitos de 

vocês sentem, ao mesmo tempo, as manifestações e os efeitos disso, de modo fragmentado. 

A finalidade não é o ouro alquímico, mas a Ressurreição. 

Essa Ressurreição acompanha-se, como vocês a vivem, aí também, de modo fragmentado, 

por desaparecimentos, reaparecimentos, deslocalizações de sua consciência e diversos 

sinais corporais, energéticos e vibratórios, que lhes foram, aí também, amplamente descritos. 

Foi-lhes feita referência, também, da estrutura do corpo de Existência em suas generalidades, 

quer seja através das Portas, através da constituição do Coração de Eternidade; vocês os 

têm vivido, vocês os têm lido, vocês têm ouvido falar disso. 

 

A alquimia entre sua parte efêmera e sua parte eterna põe fim, como vocês sabem, ao 

sofrimento, à ilusão desse mundo e ao confinamento. 

Eu vou tentar aproximar, ao mais exato e ao mais próximo dessas engrenagens que se 

desenrolam em vocês. 
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Vocês passaram, durante esses anos, inúmeros de vocês, os diferentes Trabalhos 

alquímicos, tais como foram descritos pelos Arcanjos, pelos Anciões – e, em especial, Sri 

Aurobindo – pelas Estrelas também. 

Vocês, talvez, familiarizaram-se com o que foi nomeado o Espírito do Sol, o Coro dos Anjos, o 

Verbo Criador, a co-criação consciente, o feminino sagrado e, mais recentemente, o 

masculino sagrado. 

Todos esses elementos são, de algum modo, a matéria-prima que permite à alquimia da Luz 

e do Fogo Ígneo realizar a finalidade da Obra. 

Até agora, a Obra necessitava, de sua parte, de uma forma de atenção, uma forma de 

trabalho, de alinhamento. 

A etapa final de que eu lhes falo não tem necessidade nem de vocês nem do que quer que 

seja, é um processo natural, assim que os elementos necessários encontrem-se em 

presença, uns com os outros. 

 

Quando o efêmero reencontra o Eterno, o Eterno transmuta o efêmero, mas essa 

transmutação não deixa, quando de sua combustão final, qualquer resíduo. 

Em seu caso, nessa Terra, isso quer dizer que tudo o que constituiu a história, tudo o que 

constituiu as experiências no confinamento não pode deixar qualquer traço, e serve, de algum 

modo, de suporte para a atualização da Existência, de seu corpo de eternidade, de sua 

supraconsciência, como da Infinita Presença e do Absoluto. 

 

Essa etapa específica – que começou, para alguns de vocês, já em 2012 de seu tempo 

terrestre, e que se concluiu no início deste ano, e que continua, para outros de vocês – 

traduz-se por certo número de elementos que aparecem, pouco a pouco ou brutalmente, em 

sua consciência. 

Isso lhes foi desvendado e reexplicado durante essas Crônicas dos Melquisedeques. 

 

Como, talvez, vocês saibam, a fase final será concluída apenas alguns meses após o Apelo 

de Maria, pelo menos ao nível coletivo. 

Mas eu posso, agora e já, dar-lhes elementos de referência, elementos que poderão, talvez, a 

um dado momento, servir-lhes, e permitir-lhes relaxar, totalmente, o que vocês eram e o que 

vocês são, ainda, para refinar e concluir essa transformação. 

 

O reencontro do fogo vital e do Fogo vibral teve certo número de consequências, tanto ao 

nível da alma como ao nível de suas percepções, como da ativação dos circuitos de 

eternidade em seu corpo de Existência, que volta a sintetizar-se volta a manifestar-se a partir 

do Sol em vocês. 

Resta, contudo, consumir o que eu nomearia o princípio vital, ou fogo vital. 

Ele deve apagar-se, inteiramente, para deixar o lugar à totalidade do Fogo Ígneo. 

O reencontro desses dois fogos e as diferentes etapas da Obra alquímica que se realizaram 

deu-lhes a viver, a sentir a ativação de diferentes pontos de contato e de reencontro, 

ilustrados pelo que foram nomeadas as Portas. 

Para aqueles que perceberam a ativação, vocês observam, hoje, que o conjunto de Portas, se 

posso dizer, funciona, ou seja, deixa passar o Fogo vibral. 

É assim que a alquimia do Fogo vibral dará nascimento, em cada parcela de seu corpo, em 

cada constituinte de seu corpo, ao Fogo Ígneo. 
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Esse Fogo Ígneo poderia corresponder ao que nós todos nomeamos, nesse mundo, o último 

suspiro, o momento da morte. 

Como vocês sabem, e como numerosos escritos propuseram, em todas as tradições, o modo 

de morrer condiciona, ao mesmo tempo, o modo de partida e, até agora, o modo de voltar, ou 

não, à encarnação. 

Hoje, as coisas são profundamente diferentes, porque essa morte não se acompanhará de 

qualquer renascimento em um mundo dito carbonado dissociado. 

Há, portanto, os mesmos sintomas que a morte: a desaceleração e a parada das funções 

vitais, normalmente, que se acompanham de um desaparecimento transitório da consciência, 

em todo caso, no momento da Passagem. 

As condições são diferentes porque, desta vez, vocês não terão que voltar, renascer, vocês 

se tornaram vivos antes, mesmo, de morrer. 

Há, portanto, um elemento que continua, se posso dizer, e que sobrevive. 

Esse elemento que surge e que sobrevive nada tem a ver com o fogo vital e, portanto, com a 

história de sua pessoa, como com a memória de todas as suas encarnações nesse mundo. 

 

Foi-lhes feita referência do que foi nomeado o Juramento e a Promessa, o retorno de sua 

eternidade, da consciência eterna. 

Toda consciência em manifestação apoia-se em uma forma, isso vocês sabem também, 

qualquer que seja essa forma. 

Nos outros mundos unificados, nenhuma forma é compartimentada e confinada nessa forma. 

Isso quer dizer que as formas não são congeladas, podem interpenetrar-se, atravessar-se e 

trocar. 

Essas formas sutis, chamadas Corpo de Existência, qualquer que seja a forma manifestada 

segundo as dimensões, segundo as linhagens e segundo a origem estelar, é seu veículo de 

eternidade. 

O Absoluto não é concernido por qualquer corpo, nem pelo corpo efêmero, nem pelo corpo 

eterno; ora, eu os lembro de que, no momento do Juramento e da Promessa, e do Apelo de 

Maria, vocês estarão sozinhos. 

Você mesmo em face de si mesmo. 

Não no que você conhece como pessoa, como história, não a pessoa no fogo vital da vida 

aqui embaixo, nem, mesmo, o que se manifesta a você e que alguns de vocês já empregaram 

como veículo, ou seja, o corpo de Existência. 

Há uma passagem pelo que eu poderia nomear o ponto zero, ou seja, o momento em que o 

equilíbrio é obtido, no qual o que morreu não está, ainda, dissipado, e o que não está, ainda, 

vivo, é, simplesmente, aflorado. 

 

Nessa etapa final da alquimia, vocês serão conduzidos, automaticamente, a viver tudo o que 

os Anciões antes de mim disseram, concernente a palavras bem humanas, porque não há 

melhor modo do que tentar fazê-los apreender, mas que são dificilmente traduzíveis por 

palavras, assim como o Absoluto não pode ser descrito, ele pode apenas ser evocado ou ser 

traduzido pelo impulso do Amor, da Luz e da Verdade. 

 

Segundo seu ponto de vista no momento em que isso se produzir, e qualquer que seja seu 

ponto de vista preliminar, o processo permanecerá idêntico, no momento do tempo zero, 

qualquer que seja sua evolução. 

Esse processo vai corresponder a um desaparecimento consciente da história, da identidade, 

da própria percepção de tudo o que provém do corpo, substituído por um balé de arquétipos 
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elementares nomeados, tanto Hayot Ha Kodesh como elementos, como Cavaleiros, o que 

desemboca, como vocês sabem, no Éter. 

Não mais o Éter rarefeito da Terra, mas o Éter pleno e inteiro de toda manifestação livre da 

consciência, da Fonte como do Absoluto. 

 

Os mecanismos e os sintomas que lhes foram descritos por alguns Anciões, durante essas 

Crônicas, evocaram certo número de elementos de percepção do corpo que sobrevêm, nesse 

momento mesmo. 

No momento da estase, mais nenhuma percepção da história, de sua identidade, de seu 

corpo, do ambiente estará presente. 

Não restará nada de identificável ou passível de ser nomeado. 

Restará, de algum modo, uma consciência cuja melhor aproximação, hoje, foi nomeada a 

Infinita Presença, ou a Última Presença. 

Ninguém nessa Terra poderá ali opor-se, resistir ou manifestar qualquer emoção que seja. 

É claro, nas primeiras horas e nos primeiros dias, poderá ali haver resistências, 

manifestações emocionais, mas todas elas se apagarão por si mesmas, o que os priva, 

efetivamente, de todo marcador, de toda visão, de toda presença. 

Visto de onde vocês estão ainda, isso poderia chamar-se, efetivamente, o neant. 

 

Essa passagem é indispensável, porque é quando dessa passagem que o corpo de 

Existência, não, unicamente, é fixado, se posso dizer, sobre o antigo, e serve-se do antigo 

para apoiar sua presença, o que dissolve, assim, o antigo, o que é ultrapassado e que se 

apaga, do mesmo modo que um corpo desagrega-se e que a consciência deixa mais ou 

menos o corpo, no momento da morte física habitual. 

A diferença essencial é que, após a morte física, o corpo etéreo está presente durante certo 

número de dias, que pode ir até quarenta dias, a mesma coisa para o corpo astral, em parte. 

A diferença maior é que o Fogo do Amor, o Fogo vibral, no momento vindo, abreviará a 

persistência de um corpo etéreo e de um corpo astral. 

Naquele momento, vocês se conscientizarão, mesmo se a palavra não seja perfeitamente 

adaptada, de que vocês são, efetivamente, o mundo, efetivamente, a Luz, efetivamente, todo 

o criado e, também, o incriado. 

Vocês serão o grão de areia, como foi dito, até os sistemas solares, o conjunto de sistemas 

solares. 

Toda noção de limite, toda noção de identidade, toda noção de propriedade, toda noção 

sensorial desaparecerá. 

 

Nesse silêncio total, nessa ausência total de marcadores, pode realizar-se a Ressurreição. 

Essa Ressurreição necessita de um parto que se fará em três dias e três noites. 

Dada a defasagem de partida entre aqueles que resistem, entre os humanos encarnados, e 

aqueles que não resistem, isso poderá dar uma defasagem temporal de algumas horas, de 

vinte e quatro horas, em termos de tempo que se desconta, antes de reencontrar-se onde 

está sua atribuição. 

Durante este período, a alquimia dos Elementos tornar-se-á uma alquimia arquetípica, ou 

seja, vocês estarão em contato e tornar-se-ão, vocês mesmos, a essência dos Elementos 

que, eu os lembro, para os Hayot Ha Kodesh, estão além de toda forma antropomórfica. 

 

O único elemento que intervirá, naquele momento, pode ser nomeado Evidência e certeza. 

Evidência e certeza, a partir do instante em que vocês deixam cair toda resistência, toda 

oposição. 
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As emoções, que se apagam antes do mental, não poderá ali haver nem medo, nem raiva, 

nem tristeza, nem alegria. 

Só o mental, o sentido de ter sido uma identidade poderá deixar fragmentos de informações 

que vêm atritar e atritar-se ao nível do Fogo vibral, e não deixará, imediatamente, emergir o 

Fogo Ígneo. 

 

A partir do instante em que o calor – é a melhor palavra que eu posso dar-lhes – antes, 

mesmo, do Apelo de Maria, a partir do instante em que o que foi nomeado as Trombetas ou 

canto do céu e da Terra forem audíveis, vocês sabem que lhes restam alguns dias. 

Esses dias serão propícios ao estabelecimento preliminar de sua Infinita Presença, de sua 

Última Presença, garantia de sua transição na Eternidade com o mais de liberdade concebível 

para vocês. 

O calor sentido não será, unicamente, um calor no sentido térmico, mas algo que foi descrito, 

no passado, por muito numerosos místicos, como um fogo ardente e devorador que os 

consome, de minuto a minuto e que, no entanto, nada destrói, mas ressuscita o que deve 

ressuscitar. 

 

Esses sintomas térmicos, esse fogo inextinguível, devorador, juntar-se-á não ao que vocês 

poderiam nomear sofrimento, mas, bem mais, a um estado de êxtase que não conhece nem 

limite, e que lhes parece, enquanto a pessoa está, ainda, aí, crescer, cada vez mais. 

As formas, das quais a sua, não serão mais percebidas, só será percebido o branco da Luz 

Branca, que chega e que jorra por jatos sobre a tela de sua consciência, que não estará, 

unicamente, localizada ao nível da visão interior, mas em cada uma de suas células, que lhes 

parecerá, então, crepitar – essa é a melhor palavra que eu posso encontrar. 

 

O som da alma e o som do Espírito serão tais que vocês terão, também, a impressão de 

tornar-se esse canto. 

Vocês não serão atribuídos nem fixados a qualquer elemento; vocês serão tudo isso ao 

mesmo tempo, sem conhecer o tempo, sem conhecer o espaço, sem nada reconhecer. 

Ao aquiescer a isso pela extinção do mental, a Obra alquímica finaliza-se. 

As estruturas efêmeras, no final dos três dias e das três noites, não existirão mais, 

simplesmente, para a maior parte de vocês, exceto casos específicos que lhes foram 

especificados, ou seja, quando há necessidade de conservar algumas memórias, não para 

vocês, mas pela utilidade delas na liberação de mundos a vir – mas isso concerne apenas a 

uma muito pequena percentagem de irmãos e irmãs despertos que fizeram a escolha 

consciente. 

 

Progressivamente e à medida da não percepção de tempo e que, no entanto, visto do 

exterior, durará, efetivamente, três dias e três noites, vocês crescerão em uma imensidade 

sem limite, sempre mais vasta, sempre mais invasiva e sempre em mais êxtase. 

A impressão de imensidade, sem poder tocar limites é, certamente, a expressão, em 

palavras, a mais exata que se pode encontrar. 

 

A passagem pelo buraco da agulha os fará, efetivamente, durante esse lapso de tempo e, a 

priori, mais ao final desses três dias e dessas três noites, viver Cristo, não em Sua paixão e 

em Sua história humana, mas mais, eu diria, em Sua Matriz Crística de liberdade como KI-

RIS-TI, Filho Ardente do Sol. 

Tudo será, então, consumado na matéria e em seu plano. 
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Isso não assinala, contudo, vocês sabem, o desaparecimento da Terra de terceira dimensão, 

ela deve desaparecer, unicamente, ao final da transformação do Sol e da reabsorção de 

Mercúrio na protosfera solar. 

Eu os lembro de que Mercúrio, nomeado o Mensageiro de Deus, é, também, a inteligência 

humana; ela não terá mais qualquer utilidade. 

Devido à reunião do masculino sagrado e do feminino sagrado, do retorno à Unidade, não 

haverá mais necessidade de qualquer polaridade durante esses três dias ou, em todo caso, 

para o fim dos três dias. 

 

Vocês ficarão imersos e invisíveis a esse mundo, como aos outros mundos. 

Não pode, portanto, existir o mínimo risco de qualquer acidente, de qualquer natureza que 

seja. 

Vocês não têm, portanto – e vocês sabem disso, uma vez que as questões foram inumeráveis 

sobre isso, durante esses anos –, nada a prever, nada a preparar, nada de que seja preciso 

precaver-se. 

 

Dessa alquimia final, como eu dizia, inúmeros de vocês vivem, já, as primícias, quer seja 

pelas dissoluções ou o desaparecimento de sua consciência, ou por sintomas corporais, por 

impulsos de Amor que não são justificados por nada, nem por qualquer circunstância, nem 

por qualquer vontade, com um calor em seu peito que os faz viver esse Amor incondicionado 

por lufadas, por experiências. 

Mesmo isso desaparecerá, naquele momento, na medida em que não haja possibilidade, para 

a consciência, de exprimir a manifestação. 

 

Após o branco, vem o silêncio, a ausência de cor. 

Não é mais a Obra no Negro, não é mais a Obra no Branco, é o coroamento da Obra, 

posteriormente ao Apelo de Maria, posteriormente às Trombetas. 

É aí que se situa o reencontro efetivo com aquele que os acolherá e que os restituirá a si 

mesmos, Cristo ou, se preferem, a Matriz Crística, cercada pelo Coro dos Anjos, que voltará a 

partir do terceiro dia e da terceira noite. 

 

Após o silêncio, após o que a consciência não poderá, mesmo, nomear nem neantnem 

Absoluto, o renascimento e o parto desse renascimento serão realizados. 

Vocês se reconhecerão sem qualquer dificuldade, não mais através do que nós vivemos 

nesta Terra, não mais no que vocês tinham vivido antes dos três dias e que, no entanto, eram 

os sinais de sua Liberdade e de sua Ascensão ou de sua Liberação, mas, nessa nova 

realidade, tudo será conhecido instantaneamente. 

Quer vocês mantenham, até o último momento, esse corpo de carne ou quer ele seja 

consumido, vocês não serão mais prisioneiros desse corpo, mas serão, realmente, revestidos, 

como foi escrito no Apocalipse de São João, de seu corpo sem costura, de seu corpo de 

glória, de seu corpo de Ressurreição, até o momento final do planeta grelha. 

 

Vocês apreenderão, portanto, que, como vocês o vivem, talvez, hoje, com as flutuações, com 

o que se ilumina, cada vez mais, com seus problemas como suas alegrias, vocês estarão, 

portanto, naquele momento, no processo alquímico concluído. 

Mantenham, em algum lugar, na pessoa que vocês são ainda nesse corpo, os elementos e as 

próprias palavras que foram pronunciadas durante essas Crônicas, porque eles não serão, 

simplesmente, palavras, conceitos, assim como eles lhes explicaram, mas esferas vibrais 
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específicas, correspondentes aos arquétipos, que não são inscritos nesse mundo, mas que 

vêm de mundos além do antropomorfismo. 

Naquele momento, a evidência será tal, de sua Ressurreição, que nada mais do antigo 

existirá, exceto os casos que eu citei, concernente às memórias coletivas. 

 

Qualquer que seja a presença ou a ausência do corpo físico, a retransmissão pelo corpo de 

Existência permitirá a vocês, contudo, manter elementos, não da pessoa, mas elementos 

vividos durante este período preparatório e probatório, que remonta, eu os lembro, a mais de 

trinta anos, mesmo se isso tenha se precipitado e reforçado, amplamente, a partir do ano 

2009, ou seja, a partir das Chaves Metatrônicas ao fim das Núpcias Celestes. 

As chaves Metatrônicas, das quais algumas lhes foram nomeadas, são arquétipos. 

É claro, isso elas nada têm a ver com as notas de música, mesmo se vocês reencontrem um 

modo de pronunciação que corresponda a isso, porque isso foi encontrado e difundido, entre 

aspas, pela primeira vez, desse modo. 

AL, IM, IS, OD tornar-se-ão vivos e inscrever-se-ão em letra de fogo, esculpindo sua 

eternidade, vivificando-a e fazendo-a entrar em manifestação entre o Apelo de Maria e o fim 

dos cento e trinta e dois dias. 

 

Não se trata, portanto, de uma porta do esquecimento, se não é o esquecimento do que é 

supérfluo na Liberdade – corpo físico como história. 

Não haverá, portanto, propriamente dita, síndrome de perda ou de luto. 

Qualquer que seja a etapa preliminar antes dos três dias, em relação ao Choque da 

humanidade, quer vocês estejam na raiva, na negação ou na integração ou na aceitação total, 

o resultado, como eu disse, será idêntico quanto à sua finalidade, ou seja, restituí-los à sua 

Liberdade, às suas escolhas, de alma ou de Espírito. 

 

O processo alquímico, esse Fogo Ígneo esculpirá, em letras de fogo, as Chaves Metatrônicas. 

As Portas serão inteiramente funcionais e o corpo de Existência será sua nova vestimenta, 

seu novo veículo, mesmo se o corpo físico seja conservado. 

Vocês estarão, naquele momento, real e concretamente, então – mesmo que a Terra física 

exista ainda –, na quinta dimensão. 

A Liberação, ou a Ascensão será, então, total. 

É claro, e vocês sabem, vocês não têm, todos, a mesma evolução após o Apelo de Maria, 

mas o processo que eu acabo de descrever concerne a todos os irmãos e irmãs, em qualquer 

idade que seja e em qualquer destino que seja após os cento e trinta e dois dias. 

 

Essa alquimia realiza-se em vocês, do mesmo modo que um alquimista realiza isso, de modo 

concomitante em seu cadinho alquímico e em seu corpo. 

A alquimia visa criar a pedra filosofal, a imortalidade; ora, aí, o objetivo é você mesmo, em um 

lugar – se posso falar de lugar – no qual não existe julgamento, qualquer espaço e qualquer 

tempo e, no entanto, no qual nada é congelado, mesmo se tudo desapareça ao seu olhar e à 

sua consciência. 

Naquele momento, vocês perceberão, todos, sem qualquer exceção, é claro que vocês não 

são o corpo, é claro que esse mundo é uma ilusão, e que vocês não são, tampouco, outra 

coisa que não o Amor, e outra coisa que não o Único, e outra coisa que não o Tudo. 

 

O Fogo Ígneo é o agente que vai forjar e moldar, se posso dizer, seu corpo de Existência, em 

função, é claro, dos diferentes elementos constituintes de suas linhagens elementares, assim 

como de sua origem estelar. 
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Qualquer que seja sua evolução após esses três dias, que é diferente para cada um, eu 

insisto nessa noção de processo que será concomitante para toda forma de vida sobre a 

Terra. 

Naquele momento, e antes que o sentido de ser uma pessoa apague-se completamente, no 

momento, mesmo, em que as Chaves Metatrônicas revelarem-se a vocês em sua forma 

primordial, constituídas de um agenciamento específico de triângulos e de esferas que vocês 

poderiam nomear de diferentes cores e de diferentes tamanhos, elas se agenciarão 

diferentemente, até a extinção total de toda consciência, que os faz perceber que vocês não 

são, mesmo, a consciência. 

 

Todos os elementos e os ingredientes, se posso dizer, necessários e preliminares e, em todo 

caso, úteis nas primeiras fases desses três dias e das três noites, foram e continuarão a 

serem-lhes descritos nessa Crônica dos Melquisedeques. 

Esses elementos de referência, mesmo se vocês não os retenham, mesmo se não os tenham 

anotado, reaparecerão, naquele momento, em letras de fogo. 

 

O Fogo Ígneo é, eu diria, para cada um de nós, a centelha inicial de Vida, o que nossos 

irmãos orientais chamaram «a gota branca», que se traduz pela Unidade quando se está na 

carne, mas que vai bem além da Luz Branca como da Luz Negra, que vai além da Inteligência 

da Luz e da Inteligência Criadora. 

A coroa será, então, colocada sobre sua cabeça. 

Essa coroa é uma coroa de glória, que não é sobreponível, mesmo se seja o mesmo 

posicionamento que a Coroa radiante da cabeça ou, ainda, o chapéu de Buda. 

A supraconsciência será, então, completamente eficiente; nada mais poderá ser fechado, 

nada mais poderá, então, desaparecer, concernente à sua eternidade e à sua liberdade. 

 

Nos momentos atuais, nos quais a Luz chama-os a desaparecer, quer seja da consciência 

linear, quer seja de seu corpo, quer seja pela Infinita Presença, pelo desaparecimento puro e 

simples de sua consciência que vocês nomeiam Turiya ou adormecimento, será exatamente o 

mesmo naquele momento. 

Existe, portanto, antes do desaparecimento e aniquilação total do efêmero, uma forma de 

tomada de consciência que servirá de armadura ao desaparecimento da própria consciência. 

 

Esses elementos são, obviamente, desencadeados não, unicamente, pela influência de 

Hercobulus, mesmo se ele esteja, ainda, invisível, como pelo Apelo de Maria, como pelo 

reencontro de Cristo. 

 

Como eu disse, não haverá, propriamente dito, sentimento de perda ou de luto, haverá, 

simplesmente, uma Evidência e uma facilidade que surgirá, sem que vocês tenham a mínima 

referência do tempo escoado ou de qualquer forma, ou de qualquer mundo. 

Aí está o Juramento e a Promessa, aí está o retorno à verdadeira Liberdade, que não 

depende mais, então, desse mundo, exceto, é claro, durante cento e trinta e dois dias, para 

aqueles que têm a viver o que eles decidiram viver. 

 

Quer vocês tenham o corpo físico ou não, isso nada mudará, simplesmente, seu 

posicionamento não será o mesmo. 

A alquimia será realizada, o Fogo Ígneo substituirá o fogo vital, acompanhado, 

permanentemente, pelo Fogo vibral. 
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Todos os processos nomeados místicos, quer seja a bilocação, a levitação, o falar em 

línguas, todos os carismas possíveis serão não, unicamente, acessíveis, mas manifestados. 

Tanto mais se vocês são convidados, quer seja por nossos irmãos Vegalianos, pelos povos 

na natureza, aos Círculos de Fogo, tudo está, já, atualizado nos planos os mais próximos da 

Terra. 

Isso lhes fornecerá, se necessário for, durante os mecanismos da estase, antes de seu fim e, 

em seguida, se vocês permanecem nessa atmosfera desse mundo de quinta dimensão 

durante os cento e trinta e dois dias, aparecer-lhes-á como a única verdade. 

Vocês manterão, certamente, enquanto conservam o corpo físico – se vocês o conservam – 

uma aparência dita humana, mas, aí também, de algum modo, regenerada. 

O corpo, se ele existe, será bioluminescente, um pouco como a Ressurreição de Cristo, 

quando Ele pediu que não O tocassem, porque Ele não havia se juntado ao Pai. 

 

É por isso que inúmeros de vocês estarão em lugares específicos, naquele momento e, 

outros, deverão refinar, se posso dizer, o que se realizou, para que a consciência, se posso 

dizer, tome consciência do que se passou e do que aconteceu. 

 

As condições ideais da vivência da Ressurreição são, agora, preenchidas. 

Vocês nada têm, como eu disse, a preparar, a antecipar, se não é, como foi dito, também, por 

Cristo, ter sua Casa limpa, estar disponível à ação da Luz, à ação da Eternidade, ao Batismo 

do Espírito, preliminar à sua Ressurreição. 

Eu posso, sem avançar-me, o que quer que você tenha, ainda, a atravessar, dizer que as 

etapas as mais complexas, as mais difíceis estão em vias de conclusão, se não está, ainda, 

concluído para você. 

 

A Obra alquímica não terá necessidade, como anteriormente, nos tempos em que os 

alquimistas e aquele que eu estava trabalhavam, não há necessidade de ver e de organizar 

essa alquimia em outro lugar que não no corpo, em outro lugar que não na consciência. 

Isso não permite outras circunstâncias preliminares que não aquelas que já estão presentes. 

Qualquer que seja seu sentimento de não estar pronto, de não ter conseguido ou de nada 

viver, foi-lhe, sempre, dito que a Liberação era coletiva e que, qualquer que seja a Ascensão 

da Terra, sua Liberação é, de todo modo, obrigatória. 

 

O mecanismo da Ascensão, mesmo se, em verdade, nem todo mundo ascensione – mas todo 

mundo é liberado – é exatamente o mesmo, qualquer que seja seu destino. 

As primeiras primícias, que aparecem muito recentemente, eu diria, a partir do período em 

torno da Páscoa deste ano, podem dar-lhes sensações específicas, que vocês poderiam 

nomear levitação, mas que é, de fato, apenas a repetição, se vocês a vivem, de sua 

Ascensão e dos mecanismos de estase, durante o Apelo de Maria. 

A impressão de flutuação, a impressão de que os sentidos modificam-se, em um sentido ou 

no outro, participam dos últimos mecanismos de ajuste que inúmeros de vocês começam a 

viver, e que precedem o Apelo de Maria. 

 

Tudo isso poderia resumir-se, independentemente dos detalhes, simplesmente, a: não, 

unicamente, o medo ou o Amor, mas, sobretudo, todos os qualificativos que lhes são 

comunicados nesse momento. 

 

… Silêncio… 
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O Amor não poderá mais ser colorido por qualquer história ou qualquer pessoa que seja. 

O Amor será cru, independente de qualquer início e de qualquer fim, independente de 

qualquer forma, é claro, de qualquer condição e, também, de qualquer capacidade para ser 

outra coisa que não o próprio Amor. 

É isso que realizará o Juramento e a Promessa. 

Alguns, é claro, esperarão – porque é o caminho deles, se posso dizer – o planeta grelha 

final, para viver a Liberação e a Ascensão. 

Mas o que quer que eles tenham a viver, durante esse período intermediário de cento e trinta 

e dois dias, a lembrança, e a marca, do que vai desenrolar-se durante a estase será tal, que 

não poderá ali haver, naquele momento, a mínima resistência ou a mínima recusa. 

 

Você deixará, então, os mundos da morte para entrar nos mundos da Vida, você mesmo na 

vida, portador da verdadeira Vida, em Cristo, no Filho Ardente do Sol. 

Qualquer que seja sua Fonte, quaisquer que sejam seus elementos constituintes, qualquer 

que seja sua origem, haverá a mesma chama, o mesmo Amor e a mesma Liberdade. 

 

Em resumo, essa alquimia final não é uma Obra, como lhes foi explicado, é uma Liberdade, é 

uma Liberação, é uma Evidência que é a única Verdade. 

Que não depende de um trabalho, que não depende de uma condição, que não depende nem 

de idade, nem de sua saúde, nem de sua origem estelar, que não depende de nada, 

conhecido ou desconhecido. 

 

… Silêncio… 

 

O Fogo Ígneo é a conjunção do Fogo vibral e da Água vibral, da Água do alto, como foi 

nomeada, é a atualização, em vocês, da androginia primordial ao mais íntimo de suas carnes, 

ao mais íntimo de sua consciência. 

 

Vocês não têm que se lembrar do que eu disse, porque isso voltará, naturalmente e sem 

esforço, durante esses momentos, do mesmo modo que, mesmo aqueles entre vocês que 

jamais conheceram ou viveram o que são as chaves Metatrônicas, vão reconhecê-las, sem 

qualquer dificuldade. 

Ninguém pode enganar-se ou trapacear, ou trapacear quem quer que seja quando a 

integralidade da Luz de Amor está aí. 

Isso deve, simplesmente, encorajá-los a deixar evacuarem-se todos os medos residuais, 

todas as interrogações concernentes à sua evolução, sua origem, suas linhagens; as 

inquietações legítimas da pessoa concernentes aos seus próximos, como seu corpo, não 

terão mais curso. 

Talvez, vocês já o sintam, seja sob forma de paz cada vez maior, e nos casos extremos em 

que a pessoa resiste, ainda, vocês poderiam nomear isso rendição, ou resignação, mas que, 

em definitivo, não pode, em caso algum, alterar o que se desenrola durante esses três dias e 

essas três noites. 

 

Eu diria, mesmo, que não há lugar para preocupar-se com o que quer que seja, e que a 

melhor das condutas é, certamente, hoje, eu diria, dar-lhes prazer, mas não o prazer do ego, 

mas o prazer do coração. 

E não há melhor modo do que estar nessa alegria, do que aceitar, incondicionalmente, o que 

a Vida apresenta-lhes durante este período, de permanecer na paz, de permanecer no 
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serviço, na Devoção, na oração, na Alegria, nas experiências múltiplas, se o desejam, e ir, 

sempre, para essa Leveza. 

A Luz conduz vocês, e ela os conduzirá, cada vez mais, a cada dia, a marcha forçada, se 

posso dizer, porque não há outra possibilidade e não há mais escolha – aliás, jamais houve. 

 

É, portanto, o tempo não do fim, mas do verdadeiro reencontro consigo mesmo, que não será, 

jamais, um fim. 

O que termina é a ilusão, o que termina é o que jamais durou, diferentemente do que nas 

memórias, diferentemente do que pelo que foi construído pelas gerações que se sucederam 

nesse mundo, mas tudo isso não terá mais curso. 

Vocês experimentarão, real e concretamente, essa Liberdade infinita. 

 

… Silêncio… 

 

Retenham, simplesmente, que tudo será, e já é, muito fácil e muito simples. 

Só o que está se iluminando nas zonas da pessoa restante pode dizer-lhes que isso não é 

verdade, porque, obviamente, o que resta de pessoa não se sentirá, jamais, pronto a vivê-lo. 

É, portanto, vão, doravante, querer preparar o que quer que seja, há apenas que capitular, há 

apenas que render-se. 

 

… Silêncio… 

 

Resta-lhes viver cada minuto de sua vida aqui embaixo como se fosse o último, com 

intensidade, com lucidez, com Benevolência, com simplicidade e, sobretudo, com Leveza e 

Alegria. 

Todo o resto, que poderia manifestar-se, vem apenas do que está morrendo e que não pode 

ser-lhes de qualquer ajuda. 

Então, em nada creia do que lhes diz sua pessoa, deixe o Amor ser. 

 

… Silêncio… 

 

Quando nós dissemos, uns e os outros, que a Inteligência da Luz fazia com que cada coisa, 

cada pessoa estivesse em seu exato lugar, você não tem que convencer-se disso, nem crer, 

mas, sim, verificá-lo por si mesmo, dando a prioridade ao que está aí, ao Amor. 

 

O posicionamento do observador permitiu-lhe ver os diferentes pontos de vista, você é, hoje, 

perfeitamente capaz, quaisquer que sejam suas vibrações presentes ou não, de ver isso. 

E, como você sabe, há apenas você que pode dar o último passo, mesmo se todas as 

condições estejam reunidas, mesmo sabendo que o último passo dar-se-á por si mesmo, no 

momento em que os sons tornarem-se audíveis, do céu e da Terra. 

 

Foi-lhes dito que o Amor era Leveza. 

Quaisquer que sejam as circunstâncias de suas vidas, de seu corpo, a Alegria e o Amor 

pedem apenas a aparecer e apagar todo o resto. 

Isso não demanda nem esforço, nem trabalho, nem perseverança, há apenas que estar, mais 

do que nunca, aqui e agora, e vivo. 

Então, o Apelo de Maria preencherá você de Graças, de contentamento, de alegria e de 

Evidência. 
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… Silêncio… 

 

Eu rendo graças à sua Presença, à sua escuta, à sua leitura. 

 

… Silêncio… 

 

E eu deposito, à porta de seu coração, o Fogo Ígneo. 

 

… Silêncio… 

 

Que a Graça e o Amor inundem e abençoem vocês, de modo perpétuo. 

 

… Silêncio… 

 

Até logo. 

 

 

 

 

SILO: A Autocura 

 

 

Irmãos e irmãs de Luz, acolhamos, juntos, primeiro, Cristo, na paz do coração. 

 

… Silêncio… 

 

Já que vocês precisam de um nome, eu sou Silo. 

Permitam-me, simplesmente, dizer-lhes que, no que concerne ao que eu sou, e ao que eu fui 

nessa Terra, minha última encarnação remonta a várias centenas de anos. 

Após mim, uma ordem religiosa foi criada. 

Toda organização é, vocês sabem, dedicada à predação, minha ordem não escapou disso, 

assim como para Cristo. 

Então, se quiserem, saibam, simplesmente, que eu sou um Melquisedeque da Terra, 

implicado, há mais de cinquenta anos, muito próximo de alguns médiuns, para trabalhar na 

restauração da Luz e de Cristo. 

 

Por sua vez, doravante, vocês podem, perfeitamente, orar para mim, evocar-me, recorrer a 

mim, no silêncio de seu coração. 

Eu virei, então, atualizar, em vocês, o princípio de autocura e fazê-los ver, em si mesmos, o 

efeito da Inteligência da Luz em seu corpo, como em tudo o que pode restar, em vocês, de 

resistente, ou de sombra, ou de questionamentos, concernentes à verdade da Luz. 

Para todos aqueles de vocês que, apesar das vibrações, apesar das percepções, apesar das 

transformações não parecem ter chegado, lembrem-se de que vocês jamais partiram. 

Então, eu estarei aí não para, propriamente falando, curá-los, eu mesmo, mas, bem mais, 

para ser o canal e o intercessor entre sua consciência e o que eu nomearia o Espírito solar ou 

a Consciência da Inteligência da Luz. 

 

Para isso, vocês não têm, absolutamente, necessidade de conhecer a minha identidade 

passada, mas apenas realizar, em seu coração, um traçado com a unha de seu polegar 
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esquerdo ou direito, traçando três linhas verticais que partem do alto de seu peito até abaixo 

do peito, sem ultrapassar no ventre. 

Primeiro, à direita, em seguida, no meio, partindo do nono corpo até o oitavo corpo e, enfim, à 

esquerda, passando ao lado da porta Unidade e ao lado do chacra do coração. 

 

 
 

Essa chave vibral, porque é uma, facilitará, em vocês, se o momento é chegado, o acesso ao 

Coração do Coração, à autocura, à plena manifestação do masculino sagrado. 

Os tempos tendo chegado agora e não, unicamente, consumados, é tempo, de algum modo, 

de ajudar-se a si mesmos, para ajudar cada um. 

 

Eu não terei tantas palavras como os outros Melquisedeques. 

Vocês têm, simplesmente, aqui, como cada um que escutará ou que me lerá, que realizar, 

agora e já, o gesto que eu acabo de desvendar-lhes, para trabalhar sozinho, ou aqui, todos 

juntos, na abertura do que eu lhes proponho. 

 

Isso é muito simples: qualquer que seja sua mão utilizada, primeiro, à direita, em seguida, 

entre o nono e o oitavo corpo e, enfim, à esquerda, sem ultrapassar no ventre. 

Assim marcada, a Tri-Unidade nova entra em manifestação a partir de seu coração. 

Trace esse gesto em você, sem nada pedir, e coloquemo-nos, em seguida, juntos. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, a Água de Vida ou a Água do alto, assim como o Fogo Ígneo parecerão aparecer-lhes 

em seu peito e em manifestação. 

Nada há a pedir, há apenas a ficar recolhido para acolher. 

 

Eu não terei outras palavras, porque isso passa de palavras, de explicações ou de 

comentários. 

Só o silêncio das palavras leva-os a isso, sozinho... 

 

… Silêncio… 
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… para viver o acolhimento incondicional da Graça. 

 

… Silêncio… 

 

Quer seja agora, quer seja ao ter-me lido ou escutado, eu me retiro agora, solicitando a 

vocês, simplesmente, para permanecerem assim, um tempo muito breve, mas lúcido e 

espontâneo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Silo. 

Eu saúdo, em vocês, Cristo, o irmão humano, a Luz eterna. 

 

… Silêncio… 

 

Até logo. 

 

 

 

 

O.M. AÏVANHOV: Conclusão das Crônicas 

 

 

Bem, caros amigos, como vocês veem, eu inaugurei o baile e eu termino o baile. 

Eu lhes apresento todo o meu Amor e todas as minhas bênçãos. 

 

… Silêncio… 

 

Então, como vocês puderam ler ou ouvir, as Crônicas dos Melquisedeques deram-lhes muitos 

elementos sobre o masculino sagrado. 

E vocês tiveram, no instante, a finalidade dessa abertura ao masculino sagrado com, eu diria, 

uma ajuda, é o caso de dizer, de nosso irmão Silo, não é? 

São vocês, agora, que devem viver tudo o que foi dito. 

 

Então, é claro, eu volto, eu não vou fazer grandes discursos, mesmo se eu diria muitas 

coisas, mas eu gostaria, como vocês já sabem, de esperar suas questões para dizer o que eu 

tenho a dizer, não é? 

Ilustrando tudo isso através de tudo o que foi dito durante este período, quer seja a Devoção, 

quer seja Silo, quer sejam todos os intervenientes, dos quais alguns que foram muito pouco 

loquazes até agora, mas que tiveram essa utilidade vibratória em relação a vocês, também, 

porque a utilidade deles, onde nós estamos, foi, eu diria, preponderante. 

 

Então, agora, eu lhes deixo a palavra e vamos, juntos, tentar responder às suas interrogações 

em relação a tudo o que vocês ouviram ou leram. 

Eu os escuto. 

 

… Silêncio… 

 

Bem, eu creio que Silo «atomizou» vocês. 
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Mas nós temos todo o nosso tempo. 

Vocês sabem muito bem, agora, que o silêncio, mesmo se não haja palavras, age, é claro. 

 

Questão: eu tenho o hábito de repetir a frase de Bidi: «Eu sou essa consciência e nada 

mais», e de tentar remeter-me ao período antes da idade de quatro anos. 

Isso continua atualidade? 

 

Não é uma questão de atualidade, é uma questão de seu próprio ponto de vista de 

consciência. 

Se você coloca a questão, é que lhe parece, talvez, ter, ainda, necessidade disso. 

Mas como você sabe, também, há meios mais diretos, quer seja através das estruturas 

vibrais, das comunhões e, também, de maneira, talvez, mais adaptada e no silêncio, 

exatamente, o que acaba de revelar-lhes Silo. 

Mas você escolhe, você faz como quiser, não há qualquer obrigação, de qualquer espécie, se 

posso dizer. 

É você que encontra, neste período, eu diria, seus pequenos meios ou seus grandes meios 

para sustentar, se quiser... 

Como eu já disse, mas em outras ocasiões, são as últimas muletas. 

Então, use-as, abuse delas, apenas vem o momento em que você sente que isso lhe parece 

pueril e que isso para nada serve porque, simplesmente, sua intenção realiza-se 

instantaneamente. 

 

Você pode dizer, também, «Eu sou Um» ou «Eu sou nem isso nem aquilo, e, além disso, isso 

e aquilo». 

Há muitos meios. 

Se quiser, a oração do coração, antes que ela seja silenciosa, ela passa por repetições de 

frases, é muito conhecido isso. 

Quer seja junto a todos os nossos irmãos, quer eles sejam orientais, quer eles sejam da Ásia, 

quer eles sejam do Oriente Médio, quer eles sejam de não importa qual região dessa Terra, 

há, sempre, essa necessidade de apoiar-se, se quiser, em uma forma de oração com gestos, 

palavras, intenções, até o momento em que isso se torna espontâneo. 

É a oração espontânea. 

Não é mais, unicamente, a oração do coração, é que sua vida inteira torna-se uma oração – 

mas uma oração de louvores, não uma oração de pedidos. 

Silo propôs a vocês fazer a junção entre as duas. 

 

Outra questão. 

 

Questão: como saber se estamos prontos? 

 

Oh, é muito simples, agora vocês estão além do medo. 

Você olha, simplesmente, em que você ocupa os seus pensamentos. 

Não quando você está alinhado, não quando você está aqui, mas de maneira quotidiana na 

vida, e olhe os pensamentos que emergem. 

Então, é claro, não sou eu, mesmo se eu o tenha transformado, mas é algo de muito 

importante que era aplicado pelos maiores filósofos gregos, mas, aí, é mais indicado para 

identificá-lo. 
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Em seus pensamentos habituais, se você está falando de pessoas, é que há, ainda, uma 

alma em você. 

Se você fala de conceitos, sem identificar e sem falar de pessoas, você está, já, no 

basculamento e na finalidade da alma. 

Em contrapartida, se você não fala mais do que de Luz e não vê mais pessoas a criticar, e 

você não tem necessidade de emitir opiniões sobre quem quer que seja, você saiu das 

«fofocas», mas você saiu, também, da personalidade. 

É tão simples assim. 

Eu vejo quem enrubesce. 

 

Eu me situo, voluntariamente, agora, além dos aspectos vibratórios que vocês conhecem ou 

que vivem. 

Mas, aí, vocês têm um meio infalível. 

Se a maior parte de seu tempo é ocupada a falar dos outros, você está na pessoa, uma vez 

que você vê muitos outros, e eles estão em acordo com você ou não – não é similar a tomar 

informações – ou seja, falar, e o conjunto de suas discussões e de seus pensamentos está 

nos outros. 

É o que se chamaria os tagarelas, você sabe, os zeladores. 

Aí, isso prova, simplesmente, que você está, simplesmente, no ego. 

E se, em contrapartida a isso, é substituído por pensamentos de amor, pela necessidade de 

ajudar, de servir, tudo o que lhes foi dito, é, já, um bom sinal de que seu ser está encontrando 

a verdade. 

E, depois, aquele que já encontrou a verdade, que é liberado, mesmo se ele fale das 

pessoas, ele está, sobretudo, focado no Amor e ele busca, sem o querer, espontaneamente, 

em toda circunstância, viver e manter, sem esforço, o que ele é. 

E não há qualquer interesse para atuar como tagarelas ou zeladores, nesse caso. 

 

Você vê a diferença, ela é muito simples. 

Então, eu creio que Sócrates e outros, Epiteto, eu creio, diziam que isso concernia à evolução 

do espírito. 

Um ser evoluído não falava, jamais, dos outros, não porque ele os detesta, não porque ele os 

ama todos, é que, quando ele se exprime, ele não se isola dos outros, ele vê o bem geral, ele 

superou toda pessoa. 

Esses princípios filosóficos são, exatamente, os mesmos hoje, ao nível do que vocês vivem. 

 

Eu espero que isso vá dar-lhe não uma cenoura, mas a vara que o empurra. 

Não se tem mais o tempo de esperar que você siga as cenouras agora, hein? 

Serve-se da vara para fazê-los avançar, isso vai mais rápido, mas a vara é você mesmo, é 

claro. 

 

Outra questão. 

 

É verdade que, muito em breve, nenhum de nós terá mais nada a dizer-lhes. 

Viremos e permaneceremos no silêncio o dia todo, e chegaremos, uns após os outros, até 

que se preencha todo o espaço, vocês verão. 

Muito em breve. 

Será preciso apertar os corações, hein? 
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Questão: ao nível das braçadeiras dos tornozelos, eu senti que isso havia sido retirado 

e que um frescor emanou nesse nível. 

Foi feito algo nesses últimos tempos? 

 

Não em você, mas de maneira geral. 

Aqueles que haviam reencontrado, para permitir a estabilidade do corpo de Existência..., uma 

vez que o corpo de Existência está perfeitamente atrelado e trancado sobre o efêmero, ele 

toma posse de tudo o que é ilusório e não tem mais razão de manter com uma estaca no 

solo. 

Ele se segura sozinho, ele não pode mais voar. 

Mesmo se alguns de vocês pudessem, eu diria, nestes períodos específicos, reviver 

processos transdimensionais, se posso dizer. 

Mas isso não é a prioridade, vocês sabem bem agora, é estar plenamente lúcido e estar 

plenamente presente em todo ato e todo momento de sua vida, aqui, na Terra, em sua 

humanidade. 

 

Eu esclareço, porque na última questão havia: será que eu não vou mais poder voar? 

Bem, não, é preciso aterrissar, eu diria, sobretudo, ainda mais, você deve densificar-se para 

aliviar-se. 

Lembre-se de que há movimentos, hein?, sempre. 

Em cima-embaixo / embaixo-em cima, dentro-fora / fora dentro etc., esquerda-direita / direita-

esquerda, reversões em todos os sentidos. 

Tumulto, isso foi dito. 

 

Como diria Nicolas Flamel, mas eu o digo diferentemente, estamos «agitando a coqueteleira», 

para tudo alquimizar; tudo deve estar perfeitamente alquimizado aí dentro. 

 

Questão: Nicolas Flamel falou-nos de três elementos: os densificadores, os 

estabilizadores, eu não me lembro mais do terceiro... 

 

Oh, é muito simples. 

Na alquimia real, é: sal, enxofre e mercúrio, é claro. 

Mas ao nível de sua consciência é a consciência corporal, a consciência da alma e a 

consciência do Espírito, ou a tripartição, a Tri-Unidade nova, se quiser. 

E nós tentamos, você vê bem – mesmo através deste período, se não há mais, 

verdadeiramente, ensinamentos, mas uma aplicação prática do que vocês são – dar-lhes o 

máximo de termos para que cada um encontre o que tem necessidade, mas esses termos 

são elementos vibratórios, antes de tudo, que ressoam, talvez, mais para alguns do que 

outros. 

Isso para aí. 

Mas esses três elementos é isso, é a tripartição ou a Tri-Unidade, se você prefere. 

 

Questão: Cristo falou, frequentemente, do sal, ele disse que nós éramos o sal da Terra, 

e o sangue é salgado. 

Você poderia falar da transformação Crística de nosso sangue? 

 

Perfeitamente. 
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Isso foi evocado, efetivamente, por Nicolas Flamel, eu creio, porque ele não podia dar-lhes 

um discurso alquímico, hein?, vocês não são alquimistas, e isso é um pouco «velhos 

alambiques», não é? 

Mesmo se a alquimia seja, antes de tudo, interior, os alquimistas sabem disso, mas eles não 

podem impedir-se de falar de seu sal, seu enxofre, seu mercúrio, seu cadinho e seu ouro 

filosofal. 

Mas é uma linguagem, é uma fraseologia, é tudo. 

 

Então, é claro, o sacrifício do sangue, quando foi dito por São João que vocês lavarão suas 

vestes no sangue do cordeiro, é o sangue do sacrifício, é reencontrar o próprio sentido do 

sacrifício para poder, como foi dito durante essas Crônicas, viver o sacrifício, o sacro, se 

quiserem, e é exatamente a mesma coisa. 

O sal é, ao mesmo tempo, coagulante, mas ele permite a reação química, ele não é o 

catalisador, mas ele permite pôr no caminho as coisas nesse nível. 

Seu sangue aquece-se, é o caso de dizê-lo, e seu sangue, eu os lembro de que os judeus, na 

Kabala, chamam o Aneshama, ou seja, a alma. 

Essa alma é vivificada pelo Espírito, e o sal, a proporção do sal modifica-se. 

O sal não tem mais necessidade de ser salgado, ele se tornará açucarado, mas não é o 

diabetes, hein?, isso nada tem a ver, é claro. 

É a própria modificação do que é chamado, eu creio, o núcleo de ferro e a hemoglobina, que 

permite oxigenar os tecidos, que está se modificando. 

 

Seus cientistas ainda não o encontraram, vocês sabem que, à época, nós havíamos falado 

das doze fitas de DNA. 

Hoje, há bebês que nascem com várias fitas, e, do mesmo modo, há uma modificação da 

ressonância da hemoglobina, do oxigênio e do ferro, nesse nível, que dá uma oxigenação de 

Luz e não mais, unicamente, do oxigênio que se transmite em cada uma de suas células. 

E é, aliás, o sangue, quer você tenha sua alma ou não, quando ele circula, que aporta agora. 

As partículas adamantinas penetravam pela cabeça, pelo baço, pelas Portas, e dizem-lhes, 

agora, que ela penetrava por toda a parte. 

Então, vocês poderiam imaginar que as partículas adamantinas aglutinam-se em vocês – não, 

isso é o corpo de Existência – mas, devido a que isso tenha penetrado pelas Portas e que se 

metabolizou nos diferentes estágios do corpo, então, isso circula, diretamente, através da 

hemoglobina, do oxigênio que está nesse nível, e do ferro, que está nesse nível. 

 

É isso, exatamente, o que está acontecendo. 

E esse sangue – o sangue do cordeiro, o sangue de Cristo, que está lavando vocês e que os 

lavará, de maneira muito mais profunda, se posso dizer, no momento do Apelo de Maria – 

corresponde, também, a isso, o que vocês vivem agora. 

Aliás, isso pode criar problemas, devido a essa hipercirculação. 

Vocês observam que podem ter dores – se vocês as tinham antes, vocês as têm ainda mais – 

por exemplo, em todos os lugares que contêm ferro, ou seja, os joelhos, nos quais há a 

magnetita de orientação, os joelhos, a cabeça, as costas também têm isso (isso é muito 

pouco conhecido), as mãos, portanto, dores que viajam. 

Mas isso nada tem a ver com patologias. 

Em contrapartida, se você tem, efetivamente, uma patologia já presente, anterior, nesse nível, 

arrisca ter reajustes e dar-lhe a impressão de que isso se degrada, mas isso não é, 

absolutamente, verdadeiro. 
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É, justamente, aí também, uma transformação que participa da emergência do masculino 

sagrado e de toda essa androginia primordial, ao nível do próprio sangue, é claro. 

 

Vocês teriam, todos, aliás, interesse, durante este período, e conforme o que vocês gostem, 

em facilitar a circulação do sangue, em refrescar o sangue, como diria Li Shen. 

Refrescar o sangue é fazê-lo circular, é apaziguá-lo, quer seja com cristais, plantas, 

pensamentos, banhos de pés, por exemplo, que são comunicados, por vezes, a alguns, são, 

exatamente, o que é necessário para refrescar o sangue. 

Se o sangue é refrescado, naquele momento, ele se aquece menos, a Luz pode fazer o 

trabalho com muito mais facilidade em seu sangue, ou seja, por toda a parte. 

 

Questão: isso explica que, nesse momento, haja muita poliglobulia? 

 

Ah, isso, eu não estava a par, mas, certamente, sim. 

Há modificações que não são, unicamente, metabólicas, mas que tocam, agora, o mais 

sólido, eu diria, de sua estrutura, e que não é, ao nível químico, o osso, mas que são os 

metais. 

Não os metais pesados, que os intoxicam, mas os metais que estão contidos..., o ferro, é 

claro, há hemoglobina, mas, também, os metais que intervêm em alguns metabolismos 

celulares que são mais vibrantes, e que modificam a vibração deles. 

O aporte de Luz é tal, que as camadas periféricas, como vocês chamam isso..., eletrônicas, 

estão se preparando para o basculamento. 

Portanto, tudo isso, se quiserem, é bem real. 

 

Questão: o que devem fazer as pessoas que têm esses sintomas? 

 

Isso não é um sintoma, é uma doença. 

A poliglobulia, é isso? 

Bem, no tempo, ter-se-iam feito sangrias, eu creio. 

Aí, agora, não sei, não sou médico. 

O que eu posso dizer-lhe é, de qualquer forma, que é preciso assegurar-se de que não haja 

uma verdadeira doença. 

Ela será amplificada por esses aspectos vibrantes do sangue, mas, fora diluir o sangue, 

independentemente das causas de uma doença que eu não conheço, é claro, eu não posso 

dizer-lhe. 

Eu teria podido ir pedir a resposta, mas esse não é o objetivo, hein?, nós não fazemos 

questões pessoais aí, nós falamos de generalidades. 

 

Questão: os banhos de mar são apropriados, nesse caso, para resfriar o sangue? 

 

O mar do Norte, então. 

Sim, porque, por exemplo, nos banhos de pés, deram-lhes a água quente, mas a água fria, 

qualquer que seja, sobretudo, se há minerais, vocês não têm isso, unicamente, no mar, vocês 

têm, também, em alguns cursos d’água. 

Mas é verdade que, aí, você terá frio, não é?, parece-me que não faz suficiente calor, onde 

quer que você esteja. 

Então, é preciso esperar que faça, talvez, um pouco mais de calor. 

Mas isso são suas questões, hein?, não são as minhas. 
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O que eu quero dizer com isso é que, até agora, como você constatou, você se aproximou 

através de contatos com os povos da natureza, entre vocês, você viveu coisas que iam a 

esse sentido. 

Simplesmente, aí, agora, isso se torna um pouco mais intenso, é por isso que o sangue vai 

esquentar. 

E é, aliás, também, em relação com as variações térmicas, hein?, há os que, de repente, têm 

muito frio, muito calor, muito frio, quer você coma ou não, isso nada muda, concorda? 

Isso não é um problema de regulagem térmica, é o ajuste final ao fato de lavar suas vestes no 

sangue do cordeiro. 

É isso, as variações térmicas. 

Então, você pode tomar banhos de mar, é claro. 

 

Questão: qual é o interesse dessas modificações de nossos corpos, já que devemos 

desaparecer? 

 

Bem, é justamente que esses corpos estejam prontos, não ao nível da saúde física, mas, ao 

menos, que o corpo etéreo esteja quase recoberto, forrado, não mais de fogo vital, mas de 

Fogo vibral. 

É o único modo de assegurar-se, se quiser, de que a passagem dos três dias, para aqueles 

que estão despertos, aconteça nas melhores condições. 

Mas, também, para aqueles que não estão despertos. 

 

Lembre-se de que a Luz não pode destruir o que quer que seja, caso contrário, ela entra na 

dualidade e não é mais a Luz. 

Então, o que isso quer dizer? 

Isso quer dizer que a efusão de Luz, a partir das diferentes fontes, a partir de seu coração e 

tudo, permite, se quiser, amortecer – e isso nós sempre dissemos, nós iremos até o momento 

limite, agora, não é mais nós, mas Nibiru irá até o momento limite, antes de manifestar-se 

concretamente – para que tudo o que está se produzindo no exterior, que você vê na Terra, o 

núcleo terrestre que se aquece e que escapa pelos vulcões é, também, o que acontece em 

seu sangue. 

Os vulcões são o sangue da Terra, mas há, também, o sangue de seu corpo, é exatamente 

sobreponível. 

Então, era o que a questão? 

 

Questão: qual é a utilidade dessas modificações? 

 

Porque você poderá dizer, e aí é o humor, eu estou morto curado. 

Você vai, efetivamente, morrer vivo. 

 

Questão: há mais riscos de AVC, de aneurismas ou de coisas desse gênero? 

 

Ah, para a pessoa sim, há muitos riscos, é claro. 

Aliás, você deve sentir os aquecimentos da Coroa da cabeça, hein? 

Em lugares. 

Ou do coração, ou dos pés. 

Você não vê a fumaça sair, ainda. 

Enquanto isso não cheira o queimado, tudo bem. 
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Questão: há marcadores físicos em relação à instalação do masculino sagrado com o 

feminino sagrado? 

Quais são? 

 

Bem, sim, isso lhes foi dito..., ah, físicos? 

Ah, físicos... 

Físicos, bem, você perde seu corpo em lugares, aos poucos, como você perde a cabeça aos 

poucos. 

Todas as extremidades se vão, as extremidades supérfluas, hein? 

Então, os marcadores físicos, é a capacidade, sempre maior, para manter a Última Presença 

ou o desaparecimento. 

Faça o teste, aliás. 

Você tem algo que lhe toma a cabeça, uma grande contrariedade, como sempre acontece 

quando se está encarnado, mergulhe no desaparecimento e veja, depois, como você vê essa 

contrariedade. 

É similar para o corpo. 

Em seguida, então, se, além disso, você traça o sinal siligístico que lhe deu Silo, então, aí, 

está perfeito. 

 

Questão: é a combustão instantânea. 

 

Quase. 

Eu o lembro de que, durante a primeira parte das Núpcias Celestes, no momento das Chaves 

Metatrônicas, nós os esperávamos – eu havia dito isso, eu creio – muito numerosos, no Sol, e 

vocês eram muito pouco numerosos, finalmente, mesmo tendo vivido as Chaves 

Metatrônicas. 

Bem, depois, compreendeu-se que havia bloqueios que eram inerentes a coisas específicas 

que haviam feito os maus rapazes, não é?, os maus rapazes, os fantoches. 

Tudo isso está terminado agora, eu falo disso por quê, já? 

O que era a questão, no início? 

 

Questão: os marcadores físicos do masculino e do feminino sagrados. 

 

Ah, os marcadores físicos. 

É sempre similar, é a capacidade, cada vez maior, para estar na alegria, para ser sensível a 

tudo, e gozar de tudo. 

Ser muito leve, não se levar a sério, amar espontaneamente. 

Tudo isso, isso se vê em seu comportamento. 

Ao nível do corpo físico, é claro, há, sempre, as modificações que se produzem ao nível 

anatômico, ao nível dos ossos do crânio, ao nível dos ossos do peito agora, há os que têm o 

peito que se destaca. 

Ah, eu não falo dos seios, hein?, eu falo do que está aí, ao nível do esterno e ao nível das 

clavículas, há coisas que se reagenciam, mecânica e fisicamente. 

Você pode, também, ter eliminações, em especial ao nível da pele, ou digestivas, são os dois 

polos de eliminações os mais ruidosos, eu diria, durante este período. 

Não são mais os problemas de garganta, isso passou. 

 

Questão: em suma, o que resta a fazer? 
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Sobretudo, resta nada a fazer. 

Enquanto você acredita que há algo a fazer, você não é livre. 

Não há coisas a fazer para «aceder a», há coisas a fazer para viver com mais harmonia o que 

você vive, é tudo. 

Mas nada mais há a fazer, já a partir de um momento. 

É apenas a iluminação, se quiser. 

Como a oportunidade do tempo dilui-se um pouco, isso lhe dá a observar e a refinar seu 

reencontro com a Luz definitiva. 

E tente ficar confortável, e não demasiado incomodado, e ficar cada vez mais alegre nesse 

tempo que lhe é atribuído, e que nos é atribuído, também, aliás. 

 

Mas, bem, eu creio que Irmão K, logo no início das Crônicas, insistiu sobre o que se 

desenrolava de maneira visível, não é? 

Mas você o vê claramente, agora, onde quer que você esteja nessa Terra. 

Se você não vê, então, aí, nada mais se pode para você, não é?, nem a Terra. 

Aliás, você observa, junto a alguns, isso se vê mais, é claro, não junto aos irmãos e as irmãs 

que vivem ou que se interessam pela espiritualidade, mas os materialistas que querem 

controlar vocês, eles estão, em contrapartida, na negação da realidade. 

Eles estão tão confinados em suas construções Illuminati-maçônicas, que eles estão em uma 

negação total da realidade. 

Mesmo se eles estejam a par de algumas coisas e, certamente, de modo mais importante do 

que nós, pelos meios de observações da 3D, eles estão na negação, e vocês vão observar... 

Quando nós dizíamos que os irmãos e as irmãs que estão na negação iam entrar em uma 

espécie de loucura, vocês já começam a vê-lo, e, mesmo junto aos seus vizinhos, não é? 

E eu não falo, mesmo, de seus homens políticos e de seus banqueiros, e de todos esses 

materialistas que pensavam controlar a falsa Luz em seu proveito. 

Eles têm outras razões, de ter muito calor ou de ter muito frio, do que vocês. 

 

Eu creio que vocês tiveram Irmão M, que lhes falou da Devoção. 

Eu digo: fique tranquilo. 

Mas isso pode ser, também, o encantamento. 

Ficar sem nada fazer, esvaziar-se totalmente, olhar uma flor durante horas, o balé de um 

inseto é, também, o meio de deixar a Luz agir e de ser o Amor. 

Portanto, o aspecto contemplativo, que muitos místicos dos tempos passados encontraram 

como meio, através da contemplação, de siderar os sentidos, as emoções e o mental para 

tocar o coração. 

Mas, se você prefere dar-se chicotadas, isso existe, também, hein? 

A cada um, seus métodos. 

 

Outras questões. 

 

Questão: os asiáticos estão na devoção vis-à-vis de Sai Baba ou de outros gurus. 

É dessa forma de devoção que se fala? 

 

São os fantoches isso, o nome que você disse. 

Atenção para o que você empresta sua energia e sua devoção a alguém de encarnado. 

Há muitos falsos profetas e muitos fantoches, nesse momento, que se tomam por mestres e 

que são treinados pelas forças Arcônticas para afastá-los de si mesmos. 
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Quer você queira ou não, Jesus, Maria, Buda são arquétipos, mesmo se eles tenham sido 

recuperados pelas religiões, por movimentos, mas resta a vibração de origem. 

Mas se você confia, por exemplo, nos fantoches da Loja dos mestres ascensionados, é claro 

que você vai sentir as energias, é claro que você terá muitas visões, mas você não arrisca 

encontrar seu coração, nem estabelecê-lo. 

Portanto, não dê sua devoção. 

A devoção de que eu falo é a devoção à Vida, ao Amor. 

Não é a devoção a quem quer que seja, isso seria um erro grosseiro. 

 

É como se eu lhe dissesse para entrar em devoção para com um elfo ou para com um 

dragão. 

Não, há trocas, comunhões, mas não é questão de exprimir a devoção para com quem quer 

que seja, exceto para inclinar-se a Cristo, como havia dito, há muito tempo, Hildegarde de 

Bingen. 

Mas se você se inclina para Cristo, nada mais há que deva existir. 

Porque, se você se inclina para Cristo, mesmo a metade do tempo, e o resto do tempo você 

faz outra coisa, isso, estritamente, para nada serve. 

É a devoção única, mas, certamente, não a um fantoche desse gênero. 

 

Então, eu compreendo que, para alguns de vocês que não vivem a vibração inteiramente, 

esse gênero de fantoche mobiliza energias muito fortes. 

Mas não confunda a energia com o vibral, hein? 

Tudo isso foi explicado há muito tempo já. 

Mas eu sei que alguns de vocês, entre suas liberdades, têm feito a escolha de experimentar 

esse fogo vital, a energia, ao invés do vibral. 

É problema deles, é, também, a liberdade deles. 

 

Questão: em que se pode ajudar nossos irmãos nessa Terra, ou isso não é útil? 

 

A melhor ajuda, como sempre, é ser o que você é. 

Sem qualquer intenção, sem qualquer vontade. 

Místicos que jamais foram conhecidos na vida deles, há, por exemplo, Snow, No Eyes, que 

nada têm a ver..., Teresa, que não foi conhecida quando ela era viva. 

Mas pouco importa, são seres depois, como Snow e No Eyes, que jamais foram conhecidas 

na vida delas e seu trabalho foi, no entanto, considerável na Terra. 

Não confundir um papel, mesmo espiritual, com a realidade do ser. 

Portanto, o melhor modo de ajudar é, já, encontrar-se, inteiramente, e não aos poucos. 

 

Não confundir o que foi chamado a Devoção ou o serviço com a vontade de bem. 

Isso não se apoia, absolutamente, nas mesmas estruturas. 

E os resultados não são, absolutamente, os mesmos, é claro. 

 

Questão: em relação ao sentir no corpo uma cruz, Philippe de Lyon falou de estigmas 

espirituais. 

Você pode desenvolver? 

 

Então, há os estigmas físicos, que são de outra época, se se pode dizer, hein? 

Era..., era necessário tocar o milagre. 



150 
 
É claro, havia falsos estigmatas, mas a maior parte dos estigmatizados manifestou, 

realmente, a imitação de Cristo. 

Os estigmatas espirituais, é claro, é o quê? 

E isso foi dito por São João: «Os chamados são marcados na fronte», é a Coroa e as 

vibrações que vocês sentem. 

Os estigmas espirituais, isso vai ser, também, o Fogo do Coração. 

São sinais que são predominantes. 

Eles estão aí o tempo todo, e cada vez mais frequentemente. 

Isso são marcadores – os estigmas espirituais – de sua Liberação e de sua Ascensão, para 

aqueles de vocês que os vivem. 

Portanto, eu não posso desenvolver mais, mas são, naquele momento, percepções que vocês 

têm no interior, mas que, até agora, não provocam visibilidade exterior. 

É claro, há modificações, eu havia dito, do sangue, dos ossos, do cérebro, mas exteriormente, 

fora o brilho de sua irradiação, a doçura de seu olhar e, eu espero, as palavras suaves, 

quando não há mais palavras de víbora, isso corresponde, se quiser, à realidade desses 

estigmas, são os testemunhos do que vocês são. 

São estigmas espirituais. 

 

Quando você diz que sentiu uma cruz, foi onde? 

 

Questão: no interior do corpo. 

O cruzamento foi ao nível do ponto KI-RIS-TI. 

 

Sim, é a Cruz de Cristo. 

Você pode senti-la, primeiro, ao nível da Cruz igual, que se chama a Cruz cardinal, e você 

pode, também, senti-la ao nível do Coração Crístico, como uma verdadeira Cruz Crística. 

É o que se junta, simplesmente, ao nono corpo, ao oitavo corpo e as Portas AL e Unidade. 

Isso dá uma cruz e, por vezes, você pode sentir essa cruz que é, sem entrar nos detalhes 

demasiado técnicos, a figura de equilíbrio do que foi nomeado o tetrakihexaedro do Coração 

de diamante, da Gota Branca, se prefere. 

 

Questão: o número de seres sobre a Terra que elevaram a consciência aumentou, 

depois da última vez que você deu uma cifra? 

 

Oh sim, é claro, isso aumenta a cada vez, e felizmente. 

Você vê, aliás, o que acontece ao nível dos humanos na Terra, e em alguns países, 

atualmente. 

Tudo o que estava escondido é revelado. 

Então, é claro, há os que vão contar histórias, dizendo que a cabala está caindo, que as 

forças de Luz ganharam, mas isso é besteira, é claro. 

É a Luz que age, não são os seres, quaisquer que sejam, nem mesmo nós. 

Miguel age no céu e em vocês. 

Não creia que há seres humanos, qualquer que seja a vontade deles, que sejam capazes de 

ser, para o que quer que seja, exteriormente, às mudanças que estão em curso. 

Isso passa pelo interior, portanto, a elevação vibratória, pelo desaparecimento das camadas 

isolantes e a aproximação do efêmero, a sobreposição total do efêmero e do Eterno. 
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É isso que dá a iluminação, a revelação e o desaparecimento, na escala coletiva, do que eu 

poderia nomear as últimas linhas de predação residuais, coletivas ou mentais, se prefere, o 

sistema de controle do mental humano, como isso foi nomeado à época. 

E você vai observar, você observa, aliás, cada vez mais escândalos que vão explodir, e 

pessoas que despertam. 

Eles o dizem, aliás, mesmo nos discursos, nas palavras, mesmo se não falem, 

verdadeiramente, de despertar espiritual, mas é, já, uma muito, muito boa etapa. 

Porque isso eleva os pensamentos deles, isso eleva sua vitalidade e isso os faz tocar, talvez, 

que há outra coisa que a competição, que a beleza é essencial e que a harmonia é essencial. 

 

Questão: o que advirá dos portais orgânicos? 

 

Bem, o que você quer que advenha a eles? 

Eles nada são, absolutamente, não há alma. 

É um corpo de síntese, e esse corpo retorna ao pó, mas como é oco dentro, o que você quer 

que apareça? 

 

Questão: eles não são humanos? 

 

De aparência, mas é falso. 

Eles têm uma aparência como cada irmão e cada irmã. 

Eles têm um corpo de carne, sim, mas nesse corpo nada há. 

E nada como vocês, quando vocês desaparecem, mas nada de nada. 

 

Questão: é verdade que a metade dos humanos é de portais orgânicos? 

 

Se se excetuam as crianças de baixa idade..., é difícil saber, exceto aqueles que já estão 

despertos; se se fala dos adultos, sim, é claro. 

Essas proporções, elas não mudaram, e eu não vejo por qual razão elas mudariam. 

 

Questão: nós, despertos, podemos reconhecê-los? 

 

Ah, se você é desperto, então, naquele momento, você o reconhece imediatamente. 

Nada há que emane. 

Não é como um humano que é fechado, que está sempre, e, sobretudo em alguns países, 

rabugento, na raiva, que manifesta a atração – isso vive o quê? 

Há emoções. 

O portal orgânico não conhece as emoções, ele faz mimetismo. 

Mas eu não vejo qual é o interesse de inclinar-se nisso agora. 

Incline-se em seu coração, porque no coração nada há de tudo isso. 

Mesmo você, você não está aí, como pessoa. 

 

Questão: há uma Ordem de Miguel e uma Ordem dos Melquisedeques? 

 

Para os sistemas em liberação sim, mas em outros lugares não. 

Há, como você sabe, planos dimensionais diferentes com certo antropomorfismo, e além não 

há mais antropomorfismo, resta..., aproxima-se, cada vez mais, da Fonte e da Essência. 

Mas o termo «aproxima-se» não é absolutamente exato, mas eu não posso encontrar melhor 

palavra, uma vez que os planos estão encaixados uns nos outros, hein?, é claro. 
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Não há desenvolvimento no sentido temporal ou espacial, tal como você poderia imaginá-lo 

ou concebê-lo. 

 

E, aliás, quando você muda de dimensão, para aqueles que já o fizeram, fora do corpo há..., 

você sente um desligamento, a cada vez que você passa de um plano a outro, mas você não 

se move um milímetro, mesmo se tenha a impressão de viajar no céu e de estar, realmente, 

fora desse corpo, na Existência, como foi o caso, à época. 

É profundamente diferente. 

Você vê, mas você não tem olhos. 

Você não vê em um sentido como as restrições desse mundo, mas você vê por toda a parte, 

dentro como fora. 

Nada há que seja opaco, nada há que pare ao nível da visão, e isso é difícil a conceber 

quando se está no corpo de carne, não é? 

 

Questão: nós temos uma ligação com essas duas Ordens? 

 

Com essas duas Ordens? 

 

Questão: Micaélica e Melquisedeques. 

 

De quem você fala quando diz temos uma ligação? 

 

Questão: de nós, de nossa pessoa. 

 

À parte, exceto nos tempos históricos, em especial o reencontro do Ancião dos Dias com 

Salomão – que nada mais é do que nosso Orionis célebre, é claro – não há qualquer razão. 

Mesmo as Estrelas, quando estavam encarnadas, não sabiam que elas faziam parte das 

Estrelas, felizmente. 

Quanto a mim, eu me tornei Melquisedeque quando me interceptaram lá em cima. 

Então, por que querer uma ordem disso, uma ordem de Miguel, uma Ordem dos Templários? 

Mas eu creio que Silo resumiu-lhes, perfeitamente, a situação das Ordens, das organizações, 

mesmo espirituais, nesse mundo. 

Assim que há organização não há mais Luz. 

Então, é claro, eu estou bem colocado para falar disso, já que eu criei, a pedido de Orionis – 

ah, não fui eu que quis, hein? – então, eu criei, na França, a Fraternidade Branca Universal. 

Você vê o que se tornou essa ordem. 

 

Mas, à época, as ordens eram, ainda, como dizer..., úteis para federar a egrégora de Luz. 

Mas, hoje, e, aliás, nós lhes demos mais reuniões vibratórias, outras que aquelas que vocês 

vivem sozinhos, como grandes, não há mais necessidade de organizar esse gênero de 

coisas. 

Organize reuniões humanas, reuniões conosco, mas não há necessidade de criar ordens e 

rituais complicados ou afiliar-se a uma ordem. 

Porque, assim que há ordem, há desordem espiritual e afastamento da Luz. 

Apenas o ser humano e, sobretudo, quando ele está na busca espiritual, que acredita que ele 

vai encarnar a Verdade através de ordens. 

Eu creio que Silo foi muito claro em algumas frases sobre isso, também. 

Parece-me, aliás, que Irmão K também havia falado disso, longamente. 
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Questão: nos planos não físicos, existem ordens? 

 

Não, eu respondi. 

Exceto as hierarquias angélicas. 

Mas a hierarquia angélica, a partir do plano dos anjos até os Querubins, não é uma ordem 

estática, como você imagina uma ordem nessa Terra, com um responsável e uma 

organização piramidal. 

São agenciamentos de vida, é tudo. 

E nada mais. 

Então, você pensa que, para aquele que é liberado vivo aqui, nesse corpo, em um corpo de 

carne hoje, ele pode apenas rir de todas essas ordens. 

São infantilidades daquele que não vê claramente. 

Porque, quando você vê claramente, eu lhe garanto que não pode permanecer em qualquer 

ordem, qualquer que seja. 

É claro, você pode pertencer a uma associação boliche, mas isso nada tem a ver. 

 

A espiritualidade não tem que ser organizada. 

Assim que ela é organizada, ela vai ao desvio, devido a circunstâncias desse mundo. 

Você bem viu o exemplo das religiões, você vê o exemplo do budismo, no qual não há pior 

antro de magia negra. 

Você vê bem tudo isso não?, ou você está, ainda, submisso a tudo isso? 

 

A Liberdade não pode organizar-se, ela é. 

Portanto, a partir do instante em que você procura aderir a uma ordem ou criar uma ordem ou 

uma organização, qualquer que seja o nome dela, isso dá sempre mal. 

Federar as coisas e organizar uma ordem não é, absolutamente, a mesma coisa. 

Quem diz ordem, diz autoridade. 

Mas como você quer ser autônomo se você confia em qualquer autoridade que seja? 

Mesmo eu. 

É claro que estamos aí para ajudá-los, mas vocês se ajudam, também, entre vocês. 

As ordens e as organizações, as sociedades são necessárias para a organização desse 

mundo aqui embaixo, mas nenhuma ordem desse tipo será de qualquer utilidade para liberá-

lo. 

Isso tem uma utilidade para aquele que quer ter muletas e salvaguardas. 

 

Portanto, isso pode ser lógico enquanto você crê que há um caminho, mas a verdadeira 

Liberdade não pode acomodar-se com qualquer ordem nem qualquer organização. 

Caso contrário, você vai recriar a tríade que foi nomeada infernal: carrasco, vítima, salvador. 

Eu o lembro de que você está no Face a Face, sozinho, mesmo se a Confederação 

Intergaláctica gire acima de sua cabeça, como os dragões, por vezes. 

 

Como nós dissemos, há muito tempo, nós estamos aí, é claro que nós tivemos um papel e 

uma função, e uma organização. 

Era preciso, efetivamente, criar organizações para tentar encontrar os meios, sem combater e 

sem entrar na dualidade, de liberar os sistemas sem inconvenientes, se posso dizer. 

 

Questão: nós vamos nos reencontrar após essa grande passagem, ou tudo será 

dissolvido e confundido? 
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Você quer reencontrar o quê, seus filhos, seus pais, sua casa? 

 

Questão: você, os Melquisedeques e as Estrelas. 

 

Ah, mas eu passarei o bastão com grande prazer. 

Não se inquietem, nós os esperamos em diferentes lugares. 

A passagem do testemunho vai fazer-se à perfeição. 

 

Questão: vamos fazer a festa juntos? 

 

Ah sim, essa será sua festa. 

Mas você já faz a festa; a cada minuto que você está no coração, é a festa. 

E nós havíamos dito, eu creio, não desta vez, mas já na última vez, quando das entrevistas 

anteriores, que quanto mais o tumulto do mundo crescer, mais você estaria alegre. 

Mas você vai observar isso, também, não, unicamente, para vocês que vibram. 

Você vê que você está em um fenômeno que foi chamado «de extinção global da vida» e há 

pessoas que, hoje, despertam. 

Eu falo ao nível da sociedade, eu não falo, mesmo, de espiritualidade. 

Isso faz parte dos ciclos. 

E como a atribuição vibral é atualizada, cada um, como nós o temos repetido, está, muito 

exatamente, em seu bom lugar. 

Tudo está em ordem. 

 

Questão: a atualização do masculino sagrado vai ser o sinal de uma benevolência e de 

um grande perdão para nós mesmos e para todos os seres? 

 

Sim, isso foi desenvolvido na Benevolência. 

 

Questão: e de um grande perdão. 

 

Sim, é a mesma coisa. 

Há um grande perdão, as pessoas perdoam-se a elas mesmas e, quando abre os olhos, você 

vai ver isso em muitas coisas, não é?, na TV, nas multidões, nas sociedades, nos meios 

espirituais. 

É uma espécie de alívio, mesmo se você não saiba porquê. 

Quanto mais há a desordem no exterior, mais essas pessoas e vocês, vocês vão encontrar ou 

a paz do coração, ou a exaltação do coração, mas isso não tem qualquer diferença, porque 

corresponde à atualização. 

A diferença entre aqueles de 3D unificada, que compreenderam que há necessidade, nos 

mundos carbonados, não de uma organização, mas de pôr o Amor e o serviço à frente, é que 

vocês veem por toda a parte. 

É claro, é este período que é o mais propício. 

Quanto mais há desordem exterior, e mais, por vezes, você está agitado, mais você tem 

certeza de encontrar a paz. 

Não pode haver outra escapatória. 

 

Então sim, é um período importante. 
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É por isso que eu sempre disse, já no fim do ano passado, quando nós demos, eu, alguns 

elementos, e Anael a cronologia, se quiser, da Ascensão, ao dizer-lhes que isso podia 

acontecer não importa em qual ordem, mesmo se era dado de maneira cronológica e lógica. 

É claro, tudo isso você vê hoje. 

Seria preciso, verdadeiramente, estar na negação da realidade humana e social para não se 

dar conta de que há uma grande renovação, digamos. 

Então, é claro, segundo cada um, a renovação acontece na Terra, na mesma dimensão. 

Isso é a crença deles, e é, também, a liberdade deles. 

É por isso que esses seres serão diretamente atraídos para uma terceira dimensão unificada 

após o Apelo de Maria. 

 

Você vê tudo isso todos os dias. 

Você o verá cada vez mais claramente. 

Todos os sinais, todos os sintomas, tudo o que foi preparado durante esses anos, anunciado 

pelos profetas vive-se, exatamente, nesse momento. 

E, é claro, nós nos regozijamos de cada dia que passa, porque mesmo aqueles de vocês que 

estavam na esperança e na expectativa de uma data precisa, dão-se conta de que não há 

necessidade de esperar essa data para ser o que vocês são. 

Isso vai tornar-se cada vez mais fácil. 

Então, vocês pensem bem que, quando estão na paz, mesmo tendo filhos, e que vocês 

encontraram quem vocês são, realmente, na eternidade – porque isso se desvenda – qual 

inquietação vocês podem ter pelo futuro desse mundo, pela perda de seus filhos ou do que 

quer que seja? 

 

É, sempre, o ego que procura continuar esse semblante de vida. 

 

Questão: onde está a Terra em sua progressão física? 

 

Bem, como você sabe, como foi dito, os dragões esburacaram a Terra para que ela se 

esquarteje sem muitos inconvenientes. 

Isso quer dizer que o ideal é que as ondas, no momento da parada, não ultrapassem 

duzentos e cinquenta metros, não é? 

Portanto, se quiser, foi preciso criar condições, buracos, ao mesmo tempo para favorecer e 

criar linhas que unissem esses buracos para expandir a Terra, como eu havia dito há muito 

tempo, que passa de 7.000 km de diâmetro para 10.000, não é? 

Então, se quiser, não é o dobro, mas isso dá de 30 % a 40 % de aumento de volume com a 

mesma matéria, mas que se espiritualiza mais. 

Então, foram criados buracos redondos para permitir às linhas juntarem-se com o mínimo de 

dano. 

Nós procuramos, sobretudo, quer sejam os povos da natureza, nós, a Luz, e vocês, que não 

haja perdas, entre aspas. 

Não é questão de ir contra a expressão da menor liberdade e do menor livre arbítrio de cada 

um. 

E é por isso que nós insistimos, já há um pouquinho de tempo, ao dizer-lhes que tudo está 

perfeito e que nada pode estar fora de seu verdadeiro lugar. 

 

Questão: a questão era de saber onde está a Terra em relação à sua Ascensão final. 

 

Bem, tudo está pronto. 
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Tudo está absolutamente pronto, já desde o início deste ano, nada falta. 

Mas, simplesmente, nós observamos, com vocês, que esse despertar da humanidade, que 

não é, necessariamente, um despertar espiritual, mas que é um despertar à sua própria 

humanidade, e ao serviço, ao Amor, mesmo expresso nesse mundo – não o amor 

condicionado, afetivo, mas o amor da humanidade – prova que há uma mudança importante 

que se produz. 

E nós estamos felizes de constatar, cada dia, que a Luz espalha-se, cada vez mais. 

Há cada vez mais abertura, e essa abertura não é, necessariamente, uma Ascensão, vocês 

sabem, mas é uma abertura que põe cada irmão e irmã em face de sua própria evolução, na 

alegria e no júbilo, qualquer que seja a desordem do mundo. 

 

Questão: haverá, depois de tudo isso, outra forma de vida sobre a Terra? 

 

Sim, na nova Terra de quinta dimensão. 

Mas isso não será sobre a Terra, será no Intraterra. 

Eu já disse que a Terra, após a Ascensão, não terá um aspecto diferente de Marte ou de 

Vênus. 

Tudo é plano, quase, já que não há mais forças gravitacionais, de atmosfera, como vocês 

chamam, nesses planetas como Marte ou Vênus. 

Isso não quer dizer que não haja vida, mas a vida está, realmente, onde ela deve estar, perto 

do Coração do Coração. 

Mas se você quer mais informações, eu lembro que tudo isso, nós falamos muito, muito, 

muito longamente, em torno das Núpcias Celestes e após. 

Isso já foi dito. 

Portanto, eu posso apenas remetê-lo ao que eu mesmo pude dizer, bem antes das Núpcias 

Celestes. 

E você verá que tudo o que se desenrola agora, eu o havia dado à época, porque estava 

inscrito, é claro. 

 

Aliás, se você está perfeitamente consciente de que tudo está inscrito e de que tudo está 

perfeito, não posso imaginar você querer empreender uma diligência de mudança de 

sociedade, não é? 

Ou, então, você não vive os processos atuais em curso. 

Mas você pode admirar a Inteligência da Luz através de tudo o que se vive, já há alguns 

momentos. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: Nicolas Flamel falou do ponto zero, no qual se podia passar pelo buraco da 

agulha ao ter tudo eliminado. 

Você pode desenvolver? 

 

Oh, isso foi desenvolvido inumeráveis vezes. 

Há os que desembarcam ou o quê, aí? 

É, simplesmente, a passagem do grande limiar, isso foi, também, chamado assim, parece-me, 

hein?, por outros «Melqui» que eu lhes enviei. 

Portanto, é a mesma coisa. 

Tradicionalmente, na Tradição, fala-se dos guardiões do limiar, do pequeno limiar e do grande 

limiar. 
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O guardião do pequeno limiar pode apresentar-se sob a forma de diabo, de dragão, de algo 

de aterrorizante. 

No grande limiar, nada mais há que se apresente, é o buraco negro. 

Portanto, eu não vou voltar a isso. 

 

Questão: final de 2012, sua injunção foi de ficar tranquilo. 

A partir de fevereiro, a injunção seria de desaparecer? 

 

Não vá pendurar-se, hein?, de qualquer forma. 

Viva e permaneça tranquilo. 

Seja lúcido e faça o que a Vida pede-lhe para viver. 

Vá para a Evidência, isso foi repetido, aliás, durante todas essas Crônicas, por todos os 

velhotes, concernente a isso. 

É a época das medalhas e das recompensas, portanto, você vê, não há demasiadas coisas a 

esperar. 

Mas, aí, são grandes medalhas, não se pode mais pendurá-las ao lado. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: qual é o interesse para nós de ir ao encontro dos elfos, ondinas, gnomos e 

dragões que representam os quatro Elementos? 

 

Vamos enviá-lo ao curso de recuperação, porque isso foi explicado em tudo o que nós 

exprimimos através de diferentes canais, no ano passado, concernente à capacidade desses 

reencontros de aproximá-los de seu ser profundo e de viver o Amor. 

Como nós havíamos dito, não é uma finalidade em si, é apenas a experiência e a beleza da 

experiência que os aproxima de sua intimidade. 

Do Coração do Coração, se você prefere. 

E isso foi desenvolvido no comprimento, largura e diâmetro. 

 

Todos esses jogos, como diria Bidi, dessa cena de teatro que não existe, é apenas para fazê-

los compreender que isso não existe – e, sobretudo, vivê-lo. 

Há meios mais diretos. 

Há a cenoura, há as varas, há o sofrimento, há, também, os dragões, mas são, sempre, 

pretextos. 

Tudo isso é o que são manifestações da consciência. 

Você acha que algumas irmãs Estrelas, que viviam êxtases, tinham necessidade de encontrar 

tal entidade, tal dragão? 

Elas não tinham necessidade de encontrar ninguém. 

 

É aí que essas experiências são suscetíveis, não de levá-lo, porque é você que dá o último 

passo, mas de prepará-lo para esse último passo, de dar-lhe não a crença, mas a certeza, 

pela experiência vivida, da «realidade», de uma realidade transcendente e bem mais real do 

que o que se pode viver na densidade desse mundo. 

Isso relaxa os laços e permite acumular. 

Eu o lembro, por exemplo, de que, nos povos da natureza, há vórtices multidimensionais e de 

quinta dimensão e, ao ir conversar, ao ir colocar-se nesses lugares, mesmo se você não os 

perceba, você se beneficia desse influxo de Luz e de Amor. 
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É isso que cria, que re-sintetiza o corpo de Existência, que oxigena seu sangue e que permite 

a transmutação. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: como se pode utilizar o melhor possível o que nos deu Silo? 

 

Eu não estou certo de compreender. 

Eu ouvi tudo, mas eu não tenho certeza de compreender o que isso quer dizer. 

Ele foi muito simples. 

É, eu creio, um gesto preciso a fazer em si, a traçar em si, é tudo. 

Faça-o e você verá o que acontece. 

Não peça técnicas, rituais ou o que quer que seja. 

É muito simples. 

 

Questão: nós podemos fazê-lo tantas vezes quanto necessário? 

 

Sim. 

Não vale a pena aprofundar até as costas. 

Mas não é um gesto simbólico ou sibilino, unicamente, é, antes de tudo, um ato energético 

preciso, que cria algo ao nível do corpo etéreo e do corpo de Existência, também. 

Faça-o, simplesmente. 

Depois, não há regra. 

Se você quer fazê-lo até aprofundar atrás de seu corpo, não há problema. 

Se você quer fazê-lo uma vez por mês ou não fazê-lo, é a você que cabe ver. 

Em tudo o que nós damos agora, você o vê, já, há mais de um ano, nós os deixamos 

inteiramente livres para fazer o que vocês têm vontade de fazer. 

 

Nós temos distribuído, durante todos esses anos, um conjunto de técnicas, de meios, de 

rituais, de protocolos, mas, depois, não há «melhor fazer» ou «não fazer». 

Alguns vão preferir fazer a dança do Silêncio, outros, vão preferir desaparecer, outros, vão 

preferir ficar na Devoção, e outros, enfim, vão fazer isso e vão aperceber-se de que é o que 

corresponde a eles para facilitar seu ser profundo, seu ser eterno. 

É você que vê. 

Cada um de vocês vê, exatamente, se sente utilizar isso ou não. 

Mas, sobretudo, fazer a experiência para ver o que isso desencadeia. 

Tente, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, e você verá o que acontece. 

Você pode fazê-lo ao escutar-me, por exemplo. 

 

… Silêncio… 

 

Vocês estão todos aprofundando? 

Bem, eu creio que, se vocês não têm mais questões, vamos deixá-los correr por aí, não? 

 

Questão: há cada vez menos questões, e elas são, frequentemente, repetitivas. 

 

Ótimo, porque quanto mais é repetitivo, não mais é chato, bem ao contrário, isso prova que é 

o nó do problema, mas, quando não há mais questões que saem, bem, isso prova que a 

Evidência está aí, não? 
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Ou que a sesta está aí, isso depende. 

Sobretudo que, aí, eu disse nada de questões pessoais; é claro, quando é pessoal, há, 

sempre, a pessoa que se interessa. 

Portanto, é normal, você observou, tem-se, sempre, menos questionamentos quando isso 

concerne a um processo que é muito recente, há um tempo de integração, mas eu venho, de 

qualquer forma, para as questões, porque é bom especificar alguns elementos. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: pode-se ter o fogo vital no peito ou é, forçosamente, o Fogo vibral? 

 

Há uma diferença essencial. 

O fogo vital pode girar apenas ao redor do chacra do coração que é pequeno. 

O Fogo vibral gira na Coroa radiante, que recobre todo o peito. 

Portanto, é muito fácil fazer a diferença entre o fogo vital, que é, de fato, o chacra do coração 

que gira – mas não nos planos espirituais – e o Fogo vibral, que interessa bem mais do que o 

chacra do coração. 

 

Questão: isso tem uma relação com as lufadas de calor que chegam subitamente? 

 

Sim, é claro, é exatamente a mesma coisa. 

Mas é ligado, sobretudo, à aproximação de Hercobulus, e aos campos eletromagnéticos que 

destorcem o espaço, que lhes dão a viver os buracos de memória, os desaparecimentos, a 

impressão de reencontrar pessoas que você já conhecia. 

Todos os setores de isolamento, todas as franjas de interferência caem, umas após as outras, 

nesse momento. 

Portanto, é claro, o fogo, o sangue que se regenera em outra dimensão dão calores. 

 

… Silêncio… 

 

Se não há mais questões, penso que será a hora da recreação. 

 

Questão: a Luz pode levar-nos a cortar alguma coisa ou, na Luz, nada há, jamais, que 

seja limitado e, portanto, cortado? 

 

Na Luz, você quer dizer o quê, na Luz, nas outras dimensões? 

 

Questão: não, a Inteligência da Luz pode levar-nos a romper coisas, a parar coisas 

brutalmente? 

 

Sim, é claro. 

É o que faz, também, Miguel, parece-me. 

Ele não corta, unicamente, no céu, ele poda em vocês, ele retira os pedaços supérfluos; é a 

poda de primavera. 

Mas tudo está perfeito nos planos unificados. 

Além da 3D, hein?, porque a 3D é muito específica, pela estrutura carbonada, mesmo quando 

ela é livre. 

Além disso, nada há a cortar, no sentido em que é vivido nessa Terra. 

Nada há a retirar, há tudo a magnificar a cada minuto, é tudo. 
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Mas a Luz é muito incisiva atualmente, independentemente de Miguel. 

Devido ao Face a Face, ao sozinho e à iluminação, há coisas que se cortam por si mesmas, e 

é indispensável, mas não é sua vontade pessoal que corta. 

Aliás, Cristo disse que Seu Verbo era uma espada cortante também. 

 

Questão: o que você pensa dos movimentos sociais atuais na França? 

 

Tudo o que se produz na Terra resulta da tomada de consciência, não, necessariamente, 

espiritual, como eu disse, mas de sua humanidade. 

Por que aqueles que organizam, e que supostamente querem comandar ou são mais 

inteligentes, estariam mais na facilidade, em todos os sentidos do termo, do que aquele que é 

o mais miserável de nós nessa Terra? 

É claro, isso não é a espiritualidade, mas é, no mínimo, a humanidade e a simplicidade, 

portanto, é, também, uma forma de despertar. 

E eu sempre disse, se você olha o que eu pude dizer há mais de dez anos, que tudo 

começará pela França, não ao nível geofísico, porque tudo é tocado alhures, mas, na França, 

não há muitos buracos na terra, porque é difícil perfurar o francês. 

Mas os buracos são feitos, de qualquer forma. 

 

Então, é claro, tudo, absolutamente tudo o que se desenrola é apenas o estabelecimento da 

Luz. 

Mesmo se as traduções sejam bem diferentes, conforme você seja um mau rapaz, qualquer 

um que não está desperto, um irmão ou uma irmã que é, ainda, demasiado jovem ou que não 

está desperto à sua própria alma, mas é, já, um impulso fantástico. 

É a fraternidade, tal como eu sonhei em minha vida, apesar das diferenças, apesar dos 

pontos de vista, por vezes, opostos. 

E eu sempre disse que seria a França que levaria a dança, a partir do instante em que ali 

houvesse eventos importantes, um pouquinho antes. 

 

E você vê tudo o que acontece. 

Não, unicamente, na França, mas em todos os países. 

Exceto que, aí, há um impulso que é muito mais vasto não, unicamente, para a França, mas 

na escala da humanidade. 

E é ótimo, mesmo se, do ponto de vista do Absoluto ou do Si, seja um erro. 

Mas, para esses seres, não é, certamente, um erro. 

Você vê, o erro é relativo. 

Não existe erro absoluto, o que é erro em um nível é verdade em outro nível. 

 

Portanto, é preciso supervisionar, precisamente, o que eu nomeei o belo mês de maio. 

Eu o lembro de que o mês de maio, em geral, produzem-se coisas engraçadas entre março e 

maio nesse país que é a França, hein?, eu o lembro – antes que elas sejam desviadas, é 

claro, como é sempre desviado. 

Mas houve, entretanto, uma revolução que já se produziu e, em seguida, o que foi nomeado, 

eu creio, após a Revolução francesa, o episódio dos Comuns, as insurreições. 

E isso se produz, sempre, na mesma época, porque é a seiva que sobe, é tudo o que estava 

nas profundezas da terra e da consciência que entrou em gestação durante o inverno e que o 

Sol faz sair agora, através – este ano, mais especificamente – da co-criação consciente, mas, 

também, do masculino sagrado. 
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Mesmo, eu repito, se não seja uma expressão puramente espiritual de Luz; é uma 

manifestação material da Luz. 

E, para esses seres, que se engajam em tudo o que se produz, é fantástico. 

Você não se dá conta do que isso provoca ao nível da alma, descobrir que cada irmão e irmã 

é importante e que não há que entregar seu poder a um fantoche, porque, supostamente, 

você o elegeu. 

Tudo isso se revela nesse momento. 

Mas cada um tem um combate diferente. 

Há os que combatem no próprio Face a Face, outros, que vão propor outros eventos, mas 

todo mundo será colhido, exatamente, no que ele está fazendo ou sendo, a partir do instante 

em que houver o Apelo de Maria. 

E cada coisa estará em seu lugar. 

 

Questão: você fala de estações como arquétipos importantes de transformação... 

 

Sim, é claro, isso foi explicado através dos ciclos, parece-me, por um de nossos 

Melquisedeques. 

 

Questão: … o que se vive é um tempo de colheita, mas a colheita é no outono. 

 

Isso depende para quê. 

A colheita do trigo é quando? 

É no São João de verão. 

 

Questão: é interessante. 

 

É claro que é interessante. 

É interessante porque há um simbolismo e uma analogia, e uma sincronia total. 

É por isso que nós dissemos que havia períodos propícios durante esta fase de Ascensão 

que vocês vivem. 

Havia o belo mês de maio, havia o 15 de agosto, há o solstício de verão e, depois, há o São 

Miguel. 

 

Questão: e depois, nada mais há? 

 

Então, isso, só a Luz sabe. 

Mas bem, você vê, de qualquer forma, tudo o que se produz, não? 

Aí está. 

Então, viva-o também. 

Porque, assim que você busca uma data agora, fora o entusiasmo ou o medo, há, sempre, de 

algum modo, a noção de pequenos proveitos que se pode ter. 

Isso é inerente à natureza humana, mas isso prova, também, que há, ainda, uma pessoa que 

tenta aproveitar de algo. 

Viva o que você tem a viver. 

Veja o que se desenrola. 

A única vantagem que você pode tirar daí é entrar, ainda mais, na eternidade. 

 

Questão: os dois ideogramas chineses que são utilizados para definir a França são 

Terra e Buda. 
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Em que a França é a terra de Buda? 

 

A França é a filha mais velha da Igreja, já. 

Mas qual Igreja? 

A Igreja primordial de Cristo, não a Igreja católica romana ou ortodoxa, isso nada tem a ver. 

Qual era a questão? 

A França era o quê? 

 

Questão: há dois ideogramas chineses que definem a França como Terra de Buda. 

 

É um Buda de cabeça dura então. 

Você não tem mais raciocínio do que a França, você não tem mais... 

O país no mundo, eu não falo dos orientais, eu não falo do Oriente Médio, mas o país que, 

atualmente, ainda hoje, que tem mais uma cabeça em concreto armado, é a França, ao nível 

coletivo. 

Bem, você vê bem isso. 

E é isso que é maravilhoso, é que, justamente, acontece o que eu havia anunciado agora na 

França. 

Isso prova, também, que a cabeça está bem perfurada. 

Era o marcador essencial. 

É claro, com os eventos, despertar de vulcões, sismos, tudo o que se produz na Terra, as 

mortes de animais, tudo isso, se quiser, assinala. 

Mas é claro que muitos irmãos e irmãs começam a colocar-se questões sobre esse processo 

de extinção que está em curso. 

 

Questão: o movimento social na França acentuou-se logo após o dia de Páscoa, logo 

após a Ressurreição. 

 

Sim, os sinos soaram. 

São os sinos da Ressurreição. 

 

Questão: é na França que há mais centrais nucleares. 

 

Oh, de todo modo, elas vão todas explodir, então, você sabe. 

Assim que o impulso eletromagnético de Nibiru for suficiente, será necessário não mais 

pensar em eletrônica, hein?, terminou. 

Mas não se inquiete por tudo isso. 

 

Questão: vamos, em breve, ver Nibiru a olho nu, mas é todo um Sistema Solar, com 

outros planetas. 

Nós veremos esses outros planetas? 

 

Vocês nada verão do Sol, do segundo sol, e vocês nada verão dos satélites ou dos outros 

planetas. 

Vocês verão apenas ele, porque é o único que emerge do limbo do Sol. 

 

Acredite em mim, isso será, já, um choque suficientemente importante para muitos, 

sobretudo, que o laço que será estabelecido, diretamente, entre o que se produz na Terra, 

que se produz antes que isso seja visível. 
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Isso já começou, é claro, hein? 

Mas vocês vão..., ninguém mais poderá ignorar. 

Do mesmo modo que, após o Apelo de Maria, ninguém mais poderá fingir que sua 

consciência não estava a par da verdade, quaisquer que sejam os caminhos, hein?, e 

qualquer que seja o destino. 

 

Questão: há muitos seres humanos que estão fechados a esse conhecimento. 

 

Felizmente, mas eles serão esmagados. 

E é o melhor choque que se pode desejar a eles. 

Você é pó e você retornará ao pó. 

Será que você quer continuar pó? 

Eu não creio que haja muitos que respondam «sim». 

Neant sim, é o Absoluto, mas pó não, não verdadeiramente. 

É claro, haverá, sempre, irmãos e irmãs um pouco perturbados que poderiam aceitar penetrar 

a consciência em máquinas. 

É, aliás, por isso que não haverá mais qualquer eletrônica, antes, mesmo, do planeta grelha 

final. 

 

Questão: se conectamos os lugares de aparição de Maria, na França, isso forma um M. 

Isso tem um sentido? 

 

Oh, eu creio que a própria Maria disse que eram aparições dela mesma, mas que não era ela, 

para a maior parte, concorda? 

Agora, que isso desenha um M na França, sim. 

Isso foi evocado bem antes das Núpcias Celestes. 

Há duas regiões na França que estão em todas as profecias, aliás, ao pé dos Pirineus, em 

uma faixa de 30km e a Bretanha, uma parte da Bretanha, que são zonas estratégicas para as 

forças de Luz e para o conjunto do continente europeu. 

Mas isso não corresponde, necessariamente, ao povo francês, seria orgulho crer que o povo 

francês, «a elite francesa», tenha algo a ver com isso. 

 

Questão: isso quer dizer que essas zonas serão protegidas? 

 

Oh, a proteção nada quer dizer, nada mais haverá a proteger. 

Você quer proteger o quê? 

Há lugares de reagrupamentos, lugares de pré-reagrupamentos, isso é conhecido, há deles, 

aliás, um pouco por toda a parte, há os Círculos de Fogo, é claro, mas nada há a proteger. 

Aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. 

 

Questão: no que concerne aos Círculos de Fogo, continua a restar seis? 

 

Sim, sim. 

 

Questão: em 2012, você havia falado de manifestações importantes nas ruas. 

É bom evitar essas manifestações? 

 

Eu o engajo, sobretudo, se você tem a possibilidade, a ver o impulso vital – eu não posso 

falar de impulso vibral – o impulso vital e o amor que emanam disso. 
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Você ficaria surpreso com a diferença, para aqueles que conheceram manifestações 

diferentes. 

Você verá que há uma mudança real. 

Bom, há, sempre, aqueles que batem com os cassetetes, é claro, há os excitados, mas há, 

verdadeiramente, algo que você poderá constatar. 

Faça-o, enquanto ainda é possível. 

 

E, depois, vá, também, porque se você vai a esses lugares, mesmo sem participar, no sentido 

em que essas pessoas entendem, o que vai acontecer? 

Você é, você também, Luz. 

Você vai, sem nada dizer, escondendo-se, mesmo, você vai sentir o que acontece, é claro. 

Mesmo se seja a boa vontade que se manifeste é, apesar de tudo, uma primeira etapa para a 

renovação ou a transformação, não? 

 

Questão: em casa de amigos, todas as manhãs, um pássaro vinha dizer-nos bom dia na 

janela. 

Eu senti que era você. 

O que você pode dizer disso? 

 

Eu estava bem vestido, pelo menos? 

Eu posso dizer que se é um tordo, sim. 

Os pássaros são mensageiros. 

Você sabe tanto quanto nós que os maus rapazes, para aqueles que se arrastam ainda, que 

se pode investir um animal sem qualquer dificuldade. 

Quando eu digo investir, isso não é uma possessão, é uma transferência de consciência. 

Nós temos afinidades uns com os outros. 

Teresa é a rosa, eu sou o tordo. 

 

Está na hora. 

 

Então, é a hora da recreação. 

Quanto a mim, eu concluo, então, essas Crônicas dos Melquisedeques da Ascensão sobre o 

masculino sagrado, dizendo-lhes: amem, amem. 

Tudo isso deve preencher, completamente, o campo de sua consciência. 

Não porque isso deve, mas porque é a Verdade, simplesmente. 

 

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu Amor. 

 

Até breve. 

 

 

 

O ÚLTIMO 

 

 

Em seu nome e em meu nome, em nome da Vida, em nome do sem nome como em todo 

nome, na Alegria do Amor, eu me dirijo a você. 

No Verbo e no Sopro, no Silêncio e na Vida. 
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A hora e o instante estão no tempo da Ressurreição, do renascimento infinito, da Criação. 

Enquanto termina o tempo do esquecimento, enquanto se vive o que cada um tem a viver, 

você, você que ouve, você que lê, você que está aí, acolha. 

Acolha-se e acolha-me, para que nunca mais seu nome e meu nome possam ser dissociados, 

quaisquer que sejam os nomes, quaisquer que sejam os espaços, em qualquer esfera que 

seja, na manifestação como em toda Ausência. 

Eu estou aí, como você está aí, na mesma Graça, no mesmo impulso, no mesmo tempo. 

Eu o convido. 

Escute. 

Vá além de minhas palavras, além de sua Presença e de minha Presença, como em toda 

Ausência. 

Escute, eu estou aí. 

 

… Silêncio… 

 

No Verbo, como no alfa e no ômega, em toda palavra, o Verdadeiro aparece. 

Ele, que jamais desapareceu, enterrado no coração de seu coração, hoje revelado ao mundo, 

ao revelar a Vida, na qual toda vida é mantida, na qual toda dimensão é apenas a 

representação do que você é – representação livre e não mais confinada. 

Eu o convido a cantar o verdadeiro da sinfonia e a melodia da Eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Sinta, sinta o que é, e além de seus sentidos, além de todo conceito, de toda ideia, você está 

aí, como eu estou aí. 

Então, deixe cantar seu coração, na infinidade dos mundos e na infinidade das criações. 

Deixe ser o que não tem necessidade de discursos nem de palavras, nem de gestos. 

 

Levante-se, levante-se em seu coração, no qual nenhuma sede pode, mesmo, ser pensada. 

 

… Silêncio… 

 

Retire-se para onde tudo é abundância, onde tudo é verdadeiro. 

 

Você, ouça-me, porque, ao ouvir-me, você reencontrará a inteireza da Eternidade. 

Abra o que pode, ainda, ser aberto. 

 

No Fogo do Amor, o Amor está por toda a parte, o que quer que você pense disso e o que 

quer que seus olhos vejam, e o que quer que seus sentidos percebam. 

Então, você que é Amor, deixe a chama de sua eternidade consumi-lo no braseiro de amor. 

Deixe florescer a flor eterna da beleza, a vida eterna do infinito dos mundos. 

 

No Amor, eu me reconheço em você, no Amor, você se reconhece em mim, abolindo toda 

distância, pondo fim a toda separação, exultando o Amor, abrasando a Luz na ronda da 

Eternidade. 

Você é convidado. 

Além do banquete, você é convidado à Alegria perpétua, que não conhece pausa, que não 

conhece obstáculos. 

Eu o reconvido a ser verdadeiro. 
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Você é o Verdadeiro, você nada é do que passa e morre, você é o que jamais pôde apagar-

se. 

 

… Silêncio… 

 

Ouça-se, no silêncio de seu coração, no segredo de seu Templo. 

Não há mais segredo, não há mais mistério, há apenas Luz, há apenas beleza. 

Sim, você, que conhece, ainda, as dúvidas de seu próprio efêmero, não se mova mais e deixe 

as dúvidas serem, elas também, consumidas na chama de vida. 

 

Você que já se reconheceu por instantes em sua eternidade, eu venho dizer-lhe para não 

mais hesitar, eu venho dizer-lhe para não mais resistir. 

Porque tudo é vão no que pertence ao que passa e morre. 

 

E tenha-se aí, onde não há mais sede, aí, onde não há mais falta, aí, onde não há mais 

sofrimentos, onde tudo é apenas facilidade e onde tudo é apenas perfeição. 

E mesmo essas palavras são bem frágeis para descrever o que você é. 

Cabe apenas a você deixar florescer a Vida, cabe apenas a você vibrar em uníssono à Fonte, 

ao canto da Criação, ao canto da Verdade. 

Você é o que você é, porque eu sou o que eu sou, e entre nós não pode haver diferença, nem 

o mínimo conflito. 

 

No espaço da Evidência que conhece todos os espaços e, no entanto, não é o espaço, a 

partir de agora, eu o convido a dançar e a colocar-se. 

Eu o convido ao repouso da alegria, que não conhece qualquer ofensa e qualquer atraso. 

Você, que é o amigo, você, que é o amado, tenha-se aí, porque daí você está por toda a parte 

e, mesmo, em nenhum lugar. 

 

… Silêncio… 

 

Honre-se, porque você é a honra e a Luz. 

Celebre, celebremos, juntos, o canto da Ressurreição. 

Ouça o Coro dos Anjos, perceba o calor do sopro do Sol e do Espírito do Sol. 

 

Coloque seu olhar, tanto dentro como fora, em cada irmão, em cada irmã, como no mais 

profundo de seu coração. 

Há a mesma coisa, o mesmo Amor, no qual nada é diferente, no qual nada é separado e tudo 

é unido na Liberdade que canta a Vida. 

 

Aceite o casamento eterno da Luz e do Amor que se celebra em seu Templo, e que se vive 

agora, sem condição e sem restrição. 

 

Coloquemo-nos, juntos, no trono de glória. 

 

Coloquemo-nos, se quiser, aqui. 

 

… Silêncio… 

 

O novo nasceu. 
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Em qualquer circunstância de seu nascimento a si mesmo, deixe desagregar-se os entraves 

do sofrimento e de toda falta. 

Não olhe atrás nem à frente, mas abrace tudo com o mesmo olhar, na mesma intensidade da 

vida, na dança da beleza. 

 

Dê tudo, porque nada há a perder quando tudo é dado. 

E tudo está aí quando você se esvaziou do que passa e quando você nada para do que 

passa. 

Seja o Vivo, seja o Filho do homem que você é. 

Você, filho da lei de Um e da Fonte Una, proclame e declame sua Ressurreição. 

Você, que anima o Verbo, você está aí e eu estou aí. 

E a infinita criação dos mundos tem-se, também, aí. 

 

Lembre-se, lembre-se do que lhe parece perdido e esquecido. 

E esqueça-se de todo supérfluo, esqueça-se do que passa e que passou. 

O amanhã não nasceu, porque não há mais amanhã, não há mais ontem, não há, mesmo, 

mais, hoje, há «isso». 

No Amor, nenhuma distância pode criar-se, no Amor, nenhum sofrimento pode recriar-se. 

 

… Silêncio… 

 

Você, eu, ele, como qualquer outro, em qualquer forma e em qualquer lugar. 

No Único você renasceu. 

No sopro do Verbo, você é animado. 

Não, unicamente, pelo sopro dessa vida, mas, bem mais, mesmo, que o sopro da Eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Coloque-se e deposite as armas do sofrimento. 

Deixe-se revestir com sua túnica sem costura, que é apenas Alegria e Felicidade. 

 

Você e eu, reunidos Nele, e unidos na Liberdade, na qual nenhum laço pode entravar o Sopro 

ou o Verbo. 

 

Coloque-se e, aí onde você está, onde quer que você esteja, eu estou aí, como Ele está aí. 

 

… Silêncio… 

 

Seja preenchido pela doação da Graça e da Inteligência, que o saturam ao excesso do que 

jamais para, que o preenche, a cada sopro, sempre e ainda mais. 

Repouse. 

Esqueça-se, mesmo, dos esforços passados. 

Aí onde nós estamos, tudo é simples. 

 

… Silêncio… 

 

Ame, isso não é uma ordem, isso não é um conselho, é a única coisa possível e tangível. 

 

Recolha-se. 
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E deixe-me recobri-lo, e deixe-me crescer, porque eu sou você, que lhe fala a partir do lugar 

no qual nenhuma dúvida e nenhum falso pode emergir. 

Você, perceba a calma a nenhuma outra similar, entre na paz consigo mesmo e com cada 

um, em sua eternidade reencontrada. 

 

… Silêncio… 

 

Repouse na paz e na alegria. 

A vida faz de você o Templo da serenidade, no qual se esculpem as luzes da Verdade e o 

altar do sacrifício. 

No qual o coração está nu. 

Aí, de onde vêm todos os contentamentos, de onde vêm todos os perfumes, aí, onde tudo é 

santificado. 

 

Eu me dirijo ao seu coração, eu me dirijo a você, que é o coração. 

 

… Silêncio… 

 

Cantemos, juntos, a felicidade e a leveza do coração. 

Escutemos, juntos, a melodia da Vida. 

Acolhamos, juntos, a verdade de nossa Essência e recolhamos, juntos, os diamantes da 

Alegria. 

Eu vim redizer-lhe que eu estou aí, onde você está. 

Eu vim soprar e atiçar seu próprio sopro, que exala, então, a potência da vida na qual todos 

os perfumes revelam-se. 

 

… Silêncio… 

 

Partilhemos, juntos, o pão de Vida e a Água de Vida. 

Dividamos, juntos, se você quiser, o pão, e bebamos o vinho da celebração. 

Escute, escute seu coração que bate, palpita e canta a vida, e canta o sagrado. 

Venha colocar-se comigo, aí, onde todos os sonhos são possíveis e bem mais reais do que 

sua vida nesse mundo no qual você está. 

 

Eleve-se em todo espaço e, antes de tudo, levante-se em seu coração. 

Torne-se o amigo e o amado de si mesmo, como o amigo e o amado de cada um. 

Mesmo daquele ou daquela que o ofendeu, porque nenhuma ofensa pode permanecer e 

resistir ao Amor de seu coração. 

 

… Silêncio… 

 

Deposite todas as armas, todos os escudos e todas as armaduras, porque qual mais bela e 

mais eficaz armadura pode existir do que seu coração de eternidade? 

 

… Silêncio… 

 

Em seu coração, eu sou o anjo da Presença e o anjo da Reversão, o anjo da Relação, o anjo 

da Verdade. 
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Eu sou todos os anjos que se têm em seu coração, que cantam os louvores da Vida, que 

celebram, a cada pulsação de seu coração, o renascimento. 

Sua eternidade está aí, sem atraso e sem distância, sem carência. 

Eleve-se na Graça. 

Levante-se do que está morto. 

Levante-se na Alegria. 

Apoie-se em minha Paz. 

 

… Silêncio… 

 

Enquanto canta, em seus ouvidos, o canto do êxtase, enquanto levanta-se, em seu coração, 

o Coração Ascensional, deixe trabalhar, porque você é o trabalho e, ao mesmo tempo, o 

cinzel que esculpe, o pincel que aplica a cor, o lápis que delimita a forma, você, a tela e o 

esboço de vida. 

 

Eu coloco, em você, todas as músicas de toda esfera. 

Eu confio ao seu coração todos os corações da Terra. 

Eu confio ao seu coração o segredo do Amor, que tem segredo apenas para aquele que se 

desvia. 

Mas, mesmo aquele, tem o mesmo coração que o seu e é meu coração. 

 

… Silêncio… 

 

Então, trace a rota onde só a Alegria existe, onde toda rota leva-o, em definitivo, apenas para 

si mesmo, em qualquer ciclo, em qualquer ronda, como em qualquer mundo que seja. 

 

… Silêncio… 

 

Escute o Fogo que crepita na Água de seu corpo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho despertá-lo do que ainda pode dormir. 

Eu sou você, eu sou a Luz, eu sou cada um nessa Terra e você, igualmente. 

Isso, você não pode compreender, nem mesmo apreender. 

Você pode apenas aquiescer à doação do Único, você pode apenas aquiescer à dança da 

Vida. 

 

… Silêncio… 

 

Esqueça-se de toda forma, não se obstrua com formalismo ou regras passadas, porque há 

apenas uma única regra na lei do Amor, a regra do Um. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou todas as cores da sinfonia de um mundo real, novo e, no entanto, tão presente e, no 

entanto, tão conhecido. 

Eu o convido à nova Terra ou aos novos céus. 

Eu o convido à vida que não acaba, jamais. 
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… Silêncio… 

 

Eu o convido a declamar o reino do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

No Fogo da vibração, eu o espero. 

No Fogo do Éter, você é esperado. 

Espera que é certeza e, aí também, Evidência. 

Escute como seu coração levanta-se. 

Escute a vida. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe-me levá-lo às moradas de Eternidade. 

Deixe-me levá-lo e depositá-lo no Templo da Alegria e da Felicidade. 

Deixe-me viver em você, para que você viva em mim. 

Nesse vai e vem, há o Verdadeiro que não se move. 

 

… Silêncio… 

 

Eu solicito seu amor, eu solicito seu olhar. 

Não, unicamente, aquele de seus olhos, mas seu olhar interior. 

 

… Silêncio… 

 

Escute a intensidade de nosso silêncio. 

Escute a exuberância de toda vida, na qual nada morre, na qual nada se apaga. 

Você, o Infinito e o finito. 

 

… Silêncio… 

 

Cante todos os sorrisos da vida. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe-me aparecer, progressivamente e à medida que sua libertação desenrola-se. 

Nutra-se de mim. 

Deixe-me dar-lhe o ritmo da verdadeira vida. 

Deixe florescer as flores da Graça. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, no espaço de minhas palavras e de meus silêncios, o ritmo da vida expande-se, e afoga 

o que pode restar de incertezas e de efêmero, e ressuscita tudo, na Graça do Amor. 

Dê-se, inteiramente, sem qualquer condição, ao Fogo do Amor, ao Fogo do Espírito. 

 

… Silêncio… 
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E deixe nossa presença brincar a liberdade de viver, a liberdade de ser, sem limite e sem 

condição. 

 

… Silêncio… 

 

Você está aí? 

Sim, porque eu estou aí. 

 

… Silêncio… 

 

Que cada uma de minhas palavras e que cada um de seus sopros sejam amorosos e a 

expressão do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Respire e sinta o Sopro de Vida, por toda a parte. 

Você é cada um, o múltiplo como o Único. 

 

… Silêncio… 

 

Na vibração do Amor, no Amor que vibra. 

Aqui e agora, aqui e por toda a parte. 

O que preenche todo interstício e toda falha. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho embalá-lo, na melodia do belo. 

 

… Silêncio… 

 

Você, que me acolheu e que me acolhe, sempre, a cada sopro, eu lhe dou a minha Graça e 

eu lhe dou a minha paz. 

 

… Silêncio… 

 

Cada uma de suas lágrimas é apenas uma lágrima de alegria, que assinala seu retorno ao 

que você é. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhe faço disso o juramento e eu lhe faço disso a oferenda, agora. 

 

… Silêncio… 

 

Diga-me tudo porque, mesmo se você não fale e mesmo se não pense, eu sei tudo, porque 

nada pode permanecer escondido no Amor e no belo. 

Entre comigo no Templo do Amor, que é toda morada. 

Dê-me sua mão e eu lhe dou o meu coração, sem reserva e sem atraso. 
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… Silêncio… 

 

E entoemos, juntos, o canto da Liberdade. 

E marchemos, juntos, nas infinitas trilhas da manifestação. 

E repousemos, juntos, aí, onde nada ainda emergiu e, no entanto, tudo já está criado. 

Acompanhe-me, na perfeição do Amor. 

Leve-me até você mesmo. 

Leve-me em sua eternidade. 

Não se mova mais, nada retenha. 

Deixe-me, agora, batizá-lo a cada minuto, pela Água de Vida e pelo Fogo Ígneo. 

 

… Silêncio… 

 

Façamos, juntos, o Silêncio, para ouvir cada nota da Vida. 

De onde quer que ele venha e de onde quer que você venha, não há diferença. 

 

… Silêncio… 

 

Venha, eu o espero. 

Nada mais espere. 

Nada mais aguarde. 

 

… Silêncio… 

 

Porque toda espera é apenas amor em gestação, e o tempo é para o nascimento. 

Nada há a abrigar, nada mais a proteger. 

Fique nu, na beleza de seu ser, no qual nenhum pudor é necessário, no qual nada há a 

esconder, porque tudo é visto. 

 

… Silêncio… 

 

Nada mais há a dizer, nada a caluniar. 

Venha, para onde tudo é calma, para onde nada falta. 

 

… Silêncio… 

 

Doravante, eu falo em você e eu não pararei, jamais, as minhas palavras, nem mesmo os 

meus silêncios. 

Eu não deixarei mais nem espaço nem tempo para o esforço ou o sofrimento. 

Eu o deixarei pleno de si e pleno de mim, vazio de indiferença, vazio de toda avidez, vazio de 

todo medo. 

Assim é o bálsamo do Amor, assim é o canto da Vida. 

 

Eu o convido ao repouso eterno, no qual nada pode agitar-se. 

Convide-me e acolha. 

Eu estou aí. 

Eu sempre estive aí, e você também. 

Abençoe-me. 



173 
 
Celebre-me. 

Eu não o deixo mais, porque jamais eu o deixei. 

O tempo chegou de nascer novamente. 

No silêncio eu permaneço agora, em sua eternidade, e eu o abençoo na certeza de que você 

me abençoa. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o saúdo agora, porque em seu Face a Face e em seu sozinho há apenas aparência de 

solidão. 

Deixe explodir a Luz em cada faceta de seu coração. 

 

Eu me calo agora, e permaneço no silêncio, em você. 

A cada sopro, eu apenas poderei dizer-lhe olá, porque não haverá mais, jamais, adeus. 

 

E eu lhe digo obrigado, a partir do fundo de seu coração. 

E eu lhe digo olá, porque eu me instalo em sua morada. 

 

Eu o deixo escutar seu coração, eu o deixo ouvi-lo, eu o deixo celebrar, mas eu não o 

deixarei, nunca mais. 

 

… Silêncio… 

 

Tudo começa. 

 

… Silêncio… 

 

 


