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O.M. AÏVANHOV – Preâmbulo – Junho de 2016 

 

 

 

Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, em seu 

novíssimo estado de seres ressuscitados, não é? 

Eu venho a vocês, hoje, e como sabem, nós não teremos mais grandes discursos e grandes 

explicações, mas, como havíamos dito, nós lhes propomos acompanhá-los. 

Mas o essencial, que será um pouquinho diferente, após mim, é claro, é encontrar-se em 

presença consigo mesmos, qualquer que seja a voz que se exprimir e qualquer que seja o 

que nós chamamos, até agora, os intervenientes, quer venham das Estrelas, quer venham 

de nós, quer venham dos Arcanjos ou de outros lugares. 

O que quer dizer que, após minha intervenção, tudo o que vocês poderão ter como 

elementos não, unicamente, não serão mais ensinamentos propriamente ditos, ou uma 

orientação ligada às nossas presenças, umas e as outras sobre a Terra, ou nos céus, para 

os Arcanjos, mas não haverá mais diferenciação, se posso dizer, tanto com o Coro dos 

Anjos, o Espírito do Sol, a Fonte, o Último, Arcanjos, Estrelas e velhos Anciões como nós. 

 

Isso quer dizer que o que sairá não será mais localizável, porque essa voz que vocês 

ouvirão no exterior, ou que lerão como algo de exterior a vocês, ainda, talvez, aparecer-

lhes-á como nós o esperamos, e nós o desejamos, nós veremos se isso se realiza, mas há 

muitas chances, não é?, como seres ressuscitados houve uma espécie, como dizer..., de 

basculamento para o interior, que se faz de maneira mais fluida, mais evidente e, talvez, 

mais importante para vocês. 

 

O que quer que seja, eu me exprimirei como sempre e, hoje especialmente, com o Coro dos 

Anjos e o Espírito do Sol, e acompanhado, também, de quatro vibrâncias, se posso dizer, 

Arcangélicas, que me apoiarão no que eu tenho a dizer-lhes e o que vocês têm, vocês, a 

dizer-me, é claro, ou a perguntar-me. 

Então, vamos ver tudo isso em uma troca dinâmica na qual, é claro, os elementos os mais 

importantes que eu desejo abordar e que, eu espero, vocês desejam abordar também, 

concernentes aos mecanismos, eu diria, os mais íntimos da consciência em sua eternidade, 

em sua Existência, e não mais, é claro, tudo o que foi, desde a atribuição vibral – isso faz, 

de qualquer forma, algum tempo, hein? – que corresponde mais a uma voz interior. 

 

Então, eu os deixarei, após minha intervenção, para as outras manifestações da Luz, pôr os 

nomes que vocês quiserem, sabendo que, hoje, vocês não estão mais no nome (n-o-m-e), 

mas estão na Essência. 

E, na Essência, não há diferença entre cada irmão e irmã da Terra, cada Estrela, cada 

Ancião, a Fonte, o Absoluto e tudo o que vocês tiveram como manifestações que puderam 

ler nesses últimos anos. 

 

Portanto, é a oportunidade sonhada, eu diria, para vocês que estão aqui ou alhures, de 

colocar as últimas questões que vocês têm no coração, concernentes a essa Eternidade e, 

é claro, ao processo que vocês veem sob os seus olhos, em qualquer parte do mundo, que 

se desenrola atualmente. 

E, aliás, vocês vão aperceber-se –, mas eu penso que muitos, aqui e alhures, vocês já se 

aperceberam – de que há uma espécie de diferença fundamental. 
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É que, doravante, quaisquer que sejam os eventos que se desenrolam, eles se desenrolam, 

também, em vocês, e, pouco a pouco ou brutalmente, e, para alguns de vocês que já 

acederam a esse estado final, de compreender e de viver a realidade da interioridade na 

revelação do mundo, quaisquer que sejam os mundos, e eu não falo, unicamente, dessa 

terceira dimensão dissociada, mas eu falo de todas as manifestações da consciência, em 

qualquer dimensão que seja. 

 

Então, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos. 

É a última vez, também, que eu intervirei em nome dos Anciões, como porta-voz também, 

masculino, da Confederação Intergaláctica, com Maria. 

Então, eu lhes deixo a palavra. 

E todas as minhas bênçãos, em primeiro lugar. 

 

Instalemo-nos na presença do coração de cada um de nós, na qual não há mais vocês e eu, 

na qual não há mais eu e vocês, mas há um único coração. 

E é aqui que nós instalaremos, após seus questionamentos e o que eu tenho a dizer-lhes 

em relação às decisões e às observações que foram realizadas durante esse mês de maio, 

tanto na consciência humana como na consciência de Gaia, ao nível do que se desenrola. 

 

Então, façamos, primeiro, um momento de silêncio, para acolher-nos, se posso dizer, no 

Coração do Um, uns e os outros, se quiserem. 

 

… Silêncio… 

 

Bem, vamos escutar, agora, as questões. 

Então, não se inquietem porque, a cada questão, eu encontrarei o meio de dizer o que eu 

tenho a dizer-lhes. 

Isso quer dizer, também, que isso pode durar certo tempo, e podem haver benefícios em 

relação às suas questões, porque eu ressaltarei, justamente, o que eu tenho a dizer-lhes 

sobre o que eu chamei esse basculamento da Ressurreição e a observação, se posso dizer, 

ou a vivência da consciência que lhes prova, minuto após minuto, dia após dia, que tudo se 

desenrola em vocês e que nada mais há do que isso. 

 

E eu diria mesmo, aliás, que quanto mais o caos vai amplificando-se e, portanto, agravando-

se, mais vocês vão, de algum modo, e de maneira, por vezes, paradoxal para aquele que 

não compreende, vocês vão, se posso dizer, melhorar. 

Melhorar o quê, porque a Luz é perfeita desde sempre? 

Melhorar, simplesmente, o que pode restar de pessoa ou de personagem em sua 

adequação, eu quero dizer, com a Inteligência da Luz e, eu diria, o estabelecimento da Luz 

Una, que corresponde aos últimos mecanismos de sua Ascensão ou de sua Liberação que 

vocês têm a viver, cada um com modalidades que lhes são próprias, em um banho coletivo 

que é ligado a essa Ressurreição. 

 

Então, eu lhes deixo a palavra e escuto-os com atenção. 

 

Questão: nossas asas estão secas? 

 

Se elas cresceram, elas podem estar secas. 
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Como eu já disse, a borboleta secou suas asas e, agora, vocês vão constatar, se já não foi 

feito, e esse já foi o caso há certo tempo, quer seja nesse lugar ou em múltiplos lugares, 

vocês puderam verificar, durante esses anos, a intensidade que lhes é própria, segundo 

uma curva que lhes é própria, de seus contatos com os mundos invisíveis. 

Eu não falo do que acontece quando eu falo, mas, também, de vocês mesmos, quando 

vocês vão à natureza, quando reencontram um irmão e uma irmã, quando se põem no 

interior de si mesmos. 

 

Então, sim, se quiserem, eu posso dizer, hoje: tenham-se prontos, porque tudo está pronto, 

absolutamente tudo. 

Vocês constatam uma convergência, se posso dizer, dos sinais e dos eventos que se 

produzem, tanto em vocês como na sociedade e em todos os países do mundo, com 

diferentes manifestações, é claro, mas que são todas ligadas a esse ponto de convergência 

que pode sobrevir não importa em qual momento, mesmo enquanto eu lhes falo, e que 

correspondia ao que eu havia nomeado, e ao que muitos profetas nomearam, pelos séculos, 

«o aviso», mas sem a conotação, como dizer..., religiosa, judaico-cristã, de castigo ou de 

punição. 

 

É exatamente o inverso que se produz, mas, é claro, também, isso depende de seu ponto 

de vista. 

Se seu ponto de vista e sua consciência estão demasiadamente voltados para o efêmero, 

vocês vão assistir ao fim do efêmero com os sofrimentos que correspondem a ele. 

Mas se seu ponto de vista é aquele da Eternidade, aquele de sua Existência, aquele do 

Último, aquele da Fonte, ou seja, se vocês estão desincrustados do personagem que vocês 

desempenharam nessa Terra, isso vai preenchê-los além de todo pedido e de toda 

satisfação, se posso dizer. 

E é esse preenchimento, se posso dizer, que vai pôr fim às últimas dúvidas, às últimas 

interrogações e aos últimos questionamentos, e de tal plenitude que ninguém poderá dizer, 

mesmo antes do Apelo de Maria, que não sabia. 

 

Os mais recalcitrantes de nossos irmãos e irmãs encarnados perceberão isso 

aproximadamente antes ou durante o Apelo de Maria e durante a estase. 

Mas, para a maior parte de vocês, o que ainda prestava-se a interrogações, a esperança, a 

projeções no tempo está se apagando, de maneira definitiva, diante da magnificência, se 

posso dizer, de sua Presença ou de sua Ausência nesse mundo, porque seu olhar está, 

definitivamente, a fixar-se ao nível do ser interior, ou seja, da Eternidade. 

Não em suas peregrinações dimensionais, mas como dignos filhos da Fonte e Fonte, vocês 

mesmos, e além de qualquer conotação desse mundo, social, religiosa, afetiva ou qualquer 

que seja. 

Nenhuma condição pode frear o que se desenrola em cada um de vocês, quer vocês o 

vejam ou não. 

 

Aí está o que eu posso dizer. 

Então, para alguns de vocês, as asas já estão secas, é claro, e, para outros, as asas 

começam, simplesmente, a desenvolver-se. 

Mas, quanto mais o momento de convergência aproxima-se de vocês e, como eu o disse, 

isso pode ser imediatamente, e eu havia dito também, nas entrevistas sobre a Ressurreição, 

que havia momentos propícios específicos para a Terra, específicos aos ciclos. 
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Eu lhes dei esses momentos, mas, mesmo isso, hoje, e, simplesmente, um mês depois, 

deve desaparecer de vocês, porque a potência da plenitude interior, a potência do Amor, a 

potência da Verdade é tal, que isso não sofre, e sofrerá cada vez menos, interrogações e 

cada vez menos resistências. 

 

Isso, talvez, vocês já vejam, e a Luz, em Sua Inteligência, pode, por vezes, não fazer 

truques, mas empregar, como vocês, talvez, vejam, às vezes, a maneira forte, sobre os 

elementos que não foram vistos, sobre os elementos que não foram atravessados, se posso 

dizer e, em caso algum, há explicações. 

Isso quer dizer que vocês constatam, talvez, que, mesmo quando lhes acontece um 

problema, qualquer que seja, vocês têm tendência, talvez, mais espontaneamente, a 

encontrar os recursos em seu coração, ou seja, a deviar-se, cada vez mais, do que é 

necessário, ainda, nesse mundo, mas que é utilizado nesse caso, ou seja, o intelecto e o 

mental. 

Aliás, há alguns, entre vocês, que têm o intelecto que se reduziu, progressivamente, como 

vocês o veem. 

 

Então, eu os escuto, se há outras questões. 

Para as asas, é claro, se as asas apareceram, elas se desdobram, elas secam e, depois, há 

o voo, mas eu lembro que o voo da borboleta apenas pode fazer-se no momento em que o 

ponto de convergência, o que é o caso agora, há vários meses, é atingido, é tocado. 

Não o seu, mas aquele do que eu chamarei o banho coletivo de consciência, com todas as 

diferenças que existem, conforme o posicionamento de cada um de vocês. 

Mas a resultante será sempre a mesma: vocês desaparecem, quer vocês queiram ou não. 

 

Então, é claro, se as forças de resistência são fortes, vocês podem ser levados a viver 

eventos que não são, necessariamente, violentos, sempre, mas que são, como dizer..., 

abruptos. 

Isso pode concernir ao corpo, pode concernir às suas vidas, pode concernir às suas 

relações ou a tudo o que se produz no efêmero. 

Vocês o veem na natureza, vocês o veem junto a alguns irmãos e irmãs, mas vocês o 

verão, se ainda não é o caso, também, em vocês. 

E isso se produz, esse aspecto abrupto, esse aspecto fulgurante de algumas manifestações 

não está aí para fazê-los colocar questões, interrogar, mas, simplesmente, aquiescer à 

Inteligência da Luz e, sobretudo, aquiescer ao estado de Graça. 

 

Sua pessoa nada pode sobre o estado de Graça. 

Hoje vocês veem bem, em vários setores, talvez, que lhes são próprios, em sua vida, que 

isso não funciona mais como antes, que, cada vez menos, vocês poderão controlar o que 

quer que seja. 

Eu vou tomar um único exemplo porque, depois, cada um é um exemplo diferente, mas, por 

exemplo, nos momentos de apelo da Luz, para aqueles que têm vivido tudo isso há anos, 

vocês veem, agora, que a Luz pode chamá-los não importa em qual momento, e ela não vai, 

eu diria, com calma, ela age instantaneamente. 

E se, naquele momento, vocês não estão no ponto de convergência, ou seja, em seu 

alinhamento no Coração do Coração, a advertência será imediata. 

Isso será, talvez, uma queda, será, talvez, então, uma dor, será, talvez, uma confrontação 

com a sociedade, com um membro da família. 
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Mas tudo isso não é feito, agora, para ser atravessado sem se colocar questões, mas é, ao 

invés disso, uma incitação muito forte para colocarem-se no Coração do Coração, no qual 

se encontra o conjunto de soluções para tudo o que pode parecer ser um problema. 

Mas, em definitivo, para a Luz – e vocês compreenderão isso quando estiverem totalmente 

imersos no coração – em qualquer circunstância que seja, ou seja, não mais, unicamente, 

quando decidem alinhar-se, não mais, unicamente, quando a Luz chama vocês, mas a cada 

respiração do que resta a respirar na superfície desse mundo. 

E assim vocês se aproximam, eu diria, cada vez mais perto do Absoluto e do Último, do qual 

nada pode ser dito e pode apenas ser experimentado e vivido. 

E quando vocês o vivem, real e concretamente, vocês têm o sorriso interior, porque, o que 

quer que aconteça à sua vida, o que quer que aconteça a esse corpo, mesmo se vocês 

tenham, como dizer..., uma afeição, um amor muito profundo para os irmãos e as irmãs, 

para sua família, para sua profissão, para seus hobbies, para a natureza, é nessas 

circunstâncias que vocês se fortalecem. 

 

Vocês todos sabem, observaram, por exemplo, que estão bem, por vezes – e, mesmo, cada 

vez mais frequentemente – unicamente se saíram das cidades e estão em contato com a 

terra. 

Para outros, será o fato de fazer muitas pequenas sestas, para outros, será menos falar, 

mais interiorizar-se, porque o impulso do ponto de convergência, ou seja, esse último 

basculamento que é orquestrado por Uriel, como ele lhes disse, não é mais, simplesmente, 

uma reversão do alto para baixo, da esquerda à direita, ou interior para o exterior, é uma 

reversão para a Eternidade, para o que vocês são, que não os priva da liberdade de 

consciência, é claro. 

 

Uma vez realizada a Liberação da Terra no plano físico, e a Ascensão, a Liberação coletiva 

e a Ascensão, para muitos de vocês ou alguns de vocês, conforme os lugares, será 

profundamente evidente, e vocês observarão, aliás, que seu grau de aceitação da 

Eternidade traduzir-se-á em, sua vida, não por uma necessidade de excluir-se, mas, de 

algum modo, magnificar suas relações, suas afeições, suas profissões, se vocês as têm, 

suas atividades ou o que vocês fazem, como eu disse, na natureza. 

Vocês vão estabelecer uma espécie de comunhão, mas, bem mais, eu diria, uma espécie 

de simbiose na qual não há mais diferença, por exemplo, entre vocês, como pessoa e, por 

exemplo, um vegetal que vocês cultivem, ou entre vocês e uma pequena criança. 

 

Não é mais, simplesmente, uma relação de amor, mas é a vivência do fim de todo limite e 

de toda separação. 

E quando você vive isso, nas circunstâncias que lhe são próprias, para cada um de vocês, 

aí, o que é que você constata? 

Não há mais questões. 

Vocês estão totalmente presentes e totalmente disponíveis, em estado de Graça. 

E, aliás, vocês percebem benefícios desse gênero de ocupação, desse gênero de hobby, 

desse gênero de meditação, porque saem daí, se posso dizer, e retornam às contrariedades 

da vida comum, mantendo o sorriso, qualquer que seja o estado de seu corpo, de sua 

carteira ou de sua plenitude, ou de sua solidão. 

 

É isso que vocês vivem, e é nisso que houve Ressurreição. 
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Lembrem-se de que eu disse, também, que havia momentos propícios não importa em qual 

momento, e eu o redigo hoje, mas que havia pontos de convergência mais possíveis em 

termos de probabilidade, se posso dizer. 

E eu lhes disse, na última vez, havia o mês de maio, há, é claro, o solstício de verão, há, é 

claro, o mês de agosto, em especial, com a festa da Assunção, e há, após os períodos, é 

claro, de setembro, outubro e dezembro, que são as probabilidades as mais fortes, se 

querem, de eventos tais como eles lhes foram descritos durante todos esses anos. 

 

Mas, em seu ser interior, já é vivido, e o que eu acabo de exprimir é exatamente isso, ou 

seja, que há uma forma de Evidência, quer vocês a reconheçam ou não ainda. 

Mesmo se existam, ainda, tentativas de pequenas bicicletas, vocês veem bem, por si 

mesmos, que é estéril, e vocês conseguem, mesmo, rir de si mesmos. 

O que quer, mesmo, que lhes aconteça, o que quer que lhes aconteça de viver na tela de 

sua consciência projetada, vocês descobrem, se já não foi feito, que vocês nada são de 

tudo isso e que vocês vivem, é claro, o que têm a viver, mas ficando indiferentes. 

 

É isso que há, verdadeiramente, a ver, e é isso que é dado a viver pelo estado de Graça, 

pela Inteligência da Luz e por nossas diferentes intervenções que vocês têm tido há alguns 

meses, em especial o que se nomeou o Último, mas que não é o nome de uma pessoa, mas 

que não é, mesmo, uma entidade, é claro. 

Mas tudo isso vocês sabem, mas eu recoloco, de algum modo, os pontos nos i, para que 

vocês vejam, realmente, além da aparência, além do sofrimento, além do prazer e além, 

mesmo, do êxtase, a evidência do que vocês são. 

 

Nisso, vocês não são mais – e há muito tempo – unicamente, ancoradores de Luz, 

semeadores de Luz, vocês não são mais, unicamente, Luzes, mas vocês são o mundo. 

Tudo isso, eu creio que nosso Bidi internacional, mundial, informou-lhes, cuidadosamente, 

mesmo se isso lhes parecia incompreensível, detestável ou inacessível. 

Tudo isso se realiza hoje e durante os meses que acabam de escoar-se, durante o mês de 

maio. 

Mesmo se não tenha havido coisas significantes, aparentemente, para cada um de vocês, 

os frutos do que se desenrolou durante esse mês de maio, vocês vão ver, de algum modo, 

mas vocês não as verão mais a partir do posicionamento de sua história, de seu 

personagem, de sua pessoa, mas na liberdade a mais total. 

Aí está a verdadeira Liberdade, como havia dito Irmão K, a Liberdade interior e, aí também, 

está a Liberação coletiva da Terra e do Sistema Solar, com, é claro, a última advertência 

que precederá os famosos cento e trinta e dois dias. 

 

Mas, de momento, não se projetem mais, aliás, torna-se cada vez mais difícil para vocês 

lembrar-se do passado ou projetar-se a um dia seguinte, ou a um mês, ou a seis meses. 

Se isso ainda se produz, é que..., eu não falo para tomar reuniões essenciais que se 

prendem à matriz, como tomar um trem ou prever uma viagem, mas em sua interrogação de 

seres profundos ligados ao se coração. 

Tudo isso se revela nesse momento. 

E vocês vão constatar que, antes mesmo do Apelo de Maria, uma vez que resta esse mês 

de junho que não é o belo mês de maio, mas o muito belo mês de junho, que vocês vão 

viver tudo isso. 
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Aí está, eu já desviei da primeira questão que requeria apenas um sim ou um não, mas isso 

faz parte do que eu tenho a dar-lhes hoje. 

Então, eu escuto a próxima questão ou a questão seguinte. 

 

Questão: você disse que era sua última intervenção? 

 

Perfeitamente. 

 

Questão: no âmbito dessa reunião ou em geral? 

 

Em geral. 

 

Questão: então, muito obrigado, em nome de todo mundo, aqui e alhures, por todo 

seu trabalho, por sua paciência de gentil mestre de escola... 

 

Oh, não há mais escola, acabou a escola ou, então, é a evasão escolar. 

E eu voltarei a dizer o que foi dito em algumas reprises: «Ame e faça o que lhe agrada». 

Mas não se esqueça de que é aquele que diz que é. 

Tudo o que você vê no exterior apenas pode existir em você, mesmo para os maus rapazes. 

Portanto, como eu disse no ano passado, o Amor à frente, o Amor atrás, o Amor por toda a 

parte. 

Mas há apenas o Amor, nada mais há. 

Todo o resto, mesmo aqui, nesse mundo no qual vocês ainda estão, são apenas jogos da 

consciência. 

Eu já havia exprimido isso em minha vida, mas eu não pude falar disso porque os tempos 

não haviam chegado e porque, como eu disse há dois meses, eu mesmo não o vivi em 

minha vida – e, apesar de tudo, vocês veem onde eu estou atualmente – e que a mesma 

Luz, o mesmo coração está presente em toda consciência, quaisquer que sejam as 

diferenças, quaisquer que sejam os sofrimentos, quaisquer que sejam as oposições. 

 

Ao instalar-se nesse contentamento, independente de sua vontade, para o qual, como dizia 

Hildegarde, vocês podem «tender», quanto mais vocês tendem para isso, abandonando 

toda noção pessoal, toda noção de história, toda noção de proteção, mesmo, do que quer 

que seja, mais vocês estão disponíveis e mais são vocês mesmos. 

Isso quer dizer que, se devemos rever-nos, vocês não saberão se sou eu que fala ou 

qualquer outro, porque nós falaremos, todos, tanto nós como vocês, como os Arcanjos, 

como as Estrelas, de uma única e só voz. 

 

Questão: sim, mas seu sotaque é único. 

 

Eu o camuflarei. 

E depois, vocês constatarão, também – eu já dei algumas chaves – que, como quando 

vocês tiveram as primeiras intervenções do Espírito do Sol e do Coro dos Anjos, nas quais 

não mais havia personificação, se posso dizer, que o ritmo é profundamente diferente. 

E se alguns de vocês tiveram a possibilidade de escutar, por exemplo, Uriel, do mês 

anterior, ou de lê-lo, ou, ainda, do Último, vocês veem que há um tempo, se posso dizer, um 

ritmo que é profundamente diferente, no qual as palavras não têm mais qualquer 

importância e no qual as explicações não têm mais qualquer importância. 
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E, aí, vocês entram em uma espécie de Verbo. 

Não é mais o vibral, é o próprio Verbo que está em ação, porque o masculino sagrado e o 

feminino sagrado alquimizam-se juntos. 

 

Portanto, dizer que tudo é Um, por exemplo, não será uma profissão de fé, mas será, 

simplesmente, sua vivência. 

E já é o caso, mesmo se vocês não o vejam ainda. 

Os testemunhos são, eu lhes disse: vocês perderam a cabeça e perdem-na, cada vez mais; 

vocês são incapazes de prever, antecipadamente, mesmo aqueles que previam muito. 

Tudo isso se desagrega. 

Vocês não podem segurar-se a nada, vocês não podem tranquilizar-se em nada, exceto em 

si mesmos. 

Quando eu digo em si mesmos não é na pessoa, é no Coração do Coração. 

 

Então, não haverá problema. 

O importante não serão as palavras, serão, simplesmente, os aspectos que os aproximarão 

de si mesmos, com cada vez mais certeza e evidência. 

Portanto, eu tinha que voltar hoje, de qualquer forma, para anunciar-lhes tudo isso de 

maneira mais explicada, ainda uma vez, uma última vez. 

Mas vocês já puderam testar isso e vivê-lo com o Coro dos Anjos, com o Espírito do Sol, 

com alguns de nós, algumas Estrelas e, também, com alguns Arcanjos. 

Se vocês retomam a anterioridade – eu digo isso, mas não é obrigatório, mas se vocês têm 

necessidade de provas – vocês vão aperceber-se de que, por exemplo, se escutam algo ao 

acaso, vocês terão muita dificuldade, contrariamente ao que acontecia, ainda, no ano 

passado, para identificar a vibração de tal Arcanjo ou de tal outro Arcanjo, a vibração de 

Maria com a vibração de Teresa. 

Não porque as palavras sejam as mesmas ou diferentes, não porque a consciência seja 

diferente ou a mesma, porque tudo é Um, simplesmente, e qualquer que seja a palavra que 

vocês ouçam ou que leiam no exterior, ela já está em vocês. 

 

Então, é claro, isso pode ser um pouco bizarro, porque eu lhes disse que isso concerne 

tanto ao que nós dizemos como, também, a tudo o que se desenrola na tela da sociedade, 

que penetra, diretamente, no caos. 

Vocês veem os irmãos e as irmãs que perdem a cabeça, como eu disse, que mudam de 

comportamento instantaneamente. 

Há muitos não mais tournicoti-tournicota, como nos anos anteriores, ou as bicicletas que 

giravam, mas há, vocês observam, se posso dizer, mesmo sem querer observá-lo, 

cruamente, que há apenas o coração e que todo o resto são apenas construções que duram 

apenas o tempo da projeção da consciência em um mundo confinado como aqui, mas é 

exatamente a mesma coisa, no que concerne a isso, nas dimensões livres, quer seja a 3D 

unificada até o limite das formas de consciência antropomorfizadas. 

 

E nós lhes agradecemos, todos juntos também, tanto os Anciões, as Estrelas, os Arcanjos, 

por sua assiduidade, se posso dizer, e sua firmeza, quaisquer que sejam os desvios, para 

encontrar o que vocês são. 

 

Outra questão. 
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Questão: como diferenciar o desejo da alma da escolha do Espírito? 

 

O Espírito jamais tem a escolha. 

Enquanto existe uma escolha em você, essa escolha exprime ou a noção da pessoa, ou a 

noção de alma, porque a escolha implica o livre arbítrio e a dualidade. 

Aquele que vive o Espírito não tem escolha alguma, nenhuma. 

Ele é a Vida, e o que quer que aconteça ao seu corpo, o que quer que aconteça à sua vida, 

ele é o mesmo. 

Portanto, não há escolha alguma. 

A escolha não é a Liberdade porque, quando vocês são livres, não há qualquer escolha 

possível. 

É a pessoa ou a alma que crê que há uma escolha ou que crê que há necessidade de saber 

o que é bem ou mal para ela. 

Quando vocês estão despertos no Espírito de Verdade, no Paráclito, todas as palavras que 

vocês vão empregar são portadoras da Graça. 

Mesmo se vocês estão na raiva contra si mesmos ou contra alguém, se vocês são o Espírito 

de Verdade, não procuram as explicações nem as escolhas, nem as justificações. 

 

A ilusão da escolha é ligada àquele que, justamente, não viveu o Espírito. 

Enquanto vocês acreditarem ter a escolha, vocês não são livres. 

É, também, o que explicou, em um grau ou uma oitava menos alta, se posso dizer, através 

da Fluidez da Unidade, através da Inteligência da Luz, através da ação de Graça e o estado 

de Graça, mas eu diria, agora, magnificado, ou seja, muito mais evidente. 

E se lhes parece hesitar, se lhes parece tergiversar, se lhes parece ter a escolha, vocês não 

são livres, não ainda. 

Aquele que vive o Espírito sabe que não tem a escolha, o que quer que aconteça. 

Isso não o impede de agir, é claro, e, mesmo, por vezes, de reagir, mas, em definitivo, ele 

sabe que tudo isso é estéril. 

Ele joga o jogo, da pessoa, da relação, ele joga o jogo desse mundo, mas ele não é mais 

enganado. 

Ele viu através de todos os véus, não há mais véus para ele. 

 

Portanto, não pode haver escolha para o Espírito. 

A escolha concerne à pessoa, a escolha concerne à alma. 

E lembrem-se de que o momento coletivo da Liberação, através do Apelo de Maria, pode 

tomá-los não importa em qual momento. 

É claro, como vocês sabem e, talvez, tenham olhado isso em seus meios de informação, 

vocês veem, efetivamente, a ação dos Elementos, dos Cavaleiros. 

É onipresente, onde quer que vocês vivam, mas, simplesmente, o lugar no qual vocês estão 

ilustra, à perfeição, sua ausência de escolha. 

 

Portanto, enquanto há, em vocês, eu não falo da troca que temos agora, mas enquanto há, 

em vocês, a questão de uma escolha, de marido, de mulher, de profissão, de 

espiritualidade, do que quer que seja, vocês não são livres. 

O que quer dizer que, inconsciente ou conscientemente, vocês se submetem, ainda, à lei de 

dualidade. 

Cristo disse: «Felizes os simples de espírito», não é? 

Cabe a vocês verificá-lo. 
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Vocês veem bem como, devido, mesmo, à Inteligência da Luz e ao estabelecimento da Luz, 

assim como sua ressurreição, é preciso ser honesto, vocês veem bem se estão em acordo 

ou não. 

 

O Liberado Vivo, como disse Bidi, aquele que vive esse Último, não tem qualquer 

preocupação com um evento, qualquer que seja, porque qualquer que seja o evento que 

passe, ele faz apenas passar, justamente, ele não pode permanecer, e aquele cujo Espírito 

é revelado, o Liberado Vivo, como disse nosso querido Bidi, é aquele que avança sem 

qualquer vontade. 

Ele é como uma rocha, ele é inabalável, com ou sem o corpo, seu corpo, mesmo pisoteado, 

qualquer que seja a idade, qualquer que seja a riqueza ou qualquer que seja a pobreza. 

Se vocês ainda estão preocupados com isso, isso lhes mostra, de imediato, e isso lhes 

mostrará, cada vez mais claramente, onde vocês estão. 

 

Enquanto, de algum modo, existe, em vocês, uma noção de escolha, eu não falo da noção 

de escolha do que vocês podem ver nesse mundo, porque vocês o veem claramente, as 

forças que estão no trabalho e de maneira, desta vez, não mais individualmente, mas que 

toca as egrégoras, se posso dizer, cada vez mais vastas, que não são mais ligadas às 

linhas de predação, mas, simplesmente, a algo que gira, ainda, em roda livre, que é ligado 

ao hábito, que é ligado às coisas demasiado cristalizadas, não em vocês, talvez, mas na 

própria estrutura desse mundo, em um plano físico agora, não mais os planos sutis. 

Tudo isso vocês veem, por toda a parte, tanto dentro como fora. 

 

Mas a grande diferença é que, agora, a certeza apenas pode vir de seu coração. 

Se não há certeza, isso quer dizer que o coração não está, ainda, suficientemente 

permeável. 

Isso não é uma crítica nem um julgamento, é, simplesmente, uma constatação do que o 

conjunto de irmãos e irmãs encarnados vive atualmente. 

Em resumo, isso quer dizer que sua vida vai estabelecer-se na Graça ou na confusão. 

Não há possibilidade, cada vez menos possibilidade de manter-se entre as duas. 

Eu já falei, à época, das cadeiras: havia as nádegas entre duas cadeiras, depois, não havia 

mais nádegas e não havia mais cadeiras. 

E, aí, é similar: confusão ou Graça, quaisquer que sejam as circunstâncias, qualquer que 

seja sua idade, quaisquer que sejam suas ocupações. 

É isso que é fundamental. 

 

Portanto, vocês o veem em seu próprio personagem, na vida que vocês levam. 

Será que vocês estão se colocando questões? 

Será que vocês estão colocando ou pesando o pró e o contra de tal escolha? 

Ou será que a vida leva-os sem que vocês tenham que intervir, mesmo, por vezes, de modo 

abrupto, como eu disse, imediato, repentino, mas, também, às vezes, muito devastador, 

mas, mesmo isso, não os toca. 

 

Outra questão. 

É preciso aproveitar, porque, aí, é o momento, o último momento das questões. 

 

Questão: se não há qualquer escolha a fazer em face dos eventos, em qual momento 

intervém a lucidez? 
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Ela intervém, justamente, nesses momentos. 

Vocês estão nos paroxismos. 

Vocês veem bem os paroxismos da Terra, os paroxismos dos Elementos, os paroxismos da 

sociedade, onde quer que vocês estejam no mundo, mesmo isolados no fundo de uma 

caverna, não é? 

Portanto, a lucidez, ela se faz por si mesma, porque a Luz ilumina, a Luz desvenda, ela 

revela, cada vez mais. 

A lucidez não é o inverso da confusão. 

A confusão de que eu falo é o momento no qual vocês estão nas escolhas ou na dualidade, 

a título pessoal, a título de um grupo, de um país ou do conjunto da Terra. 

A lucidez não permite mais qualquer confusão, qualquer que seja a confusão do mundo que 

apenas pode, como vocês veem, aumentar. 

 

Lembrem-se do que eu disse, há numerosos anos: «O que a lagarta chama a morte, a 

borboleta chama o nascimento.». 

Tudo é dito nessa frase. 

Onde vocês estão? 

Na lagarta ou na borboleta? 

Ou na crisálida? 

Tudo se resume a isso agora. 

Eu diria que uns e os outros, nós estivemos no máximo do que pudemos transmitir, 

ajustando, a cada vez, em relação à situação coletiva da Terra. 

Esse acompanhamento, se posso dizer, não tem, mesmo, mais utilidade. 

Ele o terá, sempre, para alguns irmãos e irmãs. 

É a instalação no eterno presente, aqui mesmo, nesse mundo, e na Liberdade, é claro, que 

apenas poderá, cada vez menos, ser uma liberdade da pessoa, vocês veem bem isso. 

 

Questão: quando se pede a Maria ou a você mesmo para iluminar-nos sobre uma 

situação, estamos, então, na dualidade? 

 

Não, absolutamente, porque Maria está em vocês, e nós estamos, todos, em vocês, exceto 

se seu olhar o faz considerar isso como exterior a você. 

Mas você se chama a si mesmo. 

No Absoluto – e não é um jogo de palavras – no que você é, não há necessidade de nome, 

de forma ou de história, qualquer que seja. 

Você tem a liberdade, fora desse mundo, aliás, depois, de viver todas as histórias que 

quiser, mas você não poderá mais, jamais, esquecer-se do que você é, e é isso que faz toda 

a diferença. 

 

Vocês sabem, há muito tempo, na Terra, havia os gigantes, os famosos Nefilins, os seres de 

Fogo. 

Se vocês os vissem com seu olhar de pessoa de hoje, diriam que eram gigantes sarnentos, 

sujos e absolutamente homens das cavernas, o que eles não eram – era uma aparência 

exterior, eles eram livres. 

O aprisionamento da Terra foi tal, e é o que se explicou, à época, com a prisão..., se eu 

tomo o exemplo da prisão, um pássaro que nasce na prisão, na gaiola, ele não quer sair da 

gaiola porque, para ele, é seu mundo. 
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Ele tem medo do outro, ele tem medo do exterior. 

E, portanto, vocês foram, e nós todos fomos tão habituados a funcionar nessa espécie de 

autarquia esquizofrênica de confinamento, que não se pode considerar algo, e apenas 

vivendo o que vocês são que vocês são liberados. 

 

Então, é claro que você pode chamar Maria, mas há uma diferença fundamental entre 

chamar-me, como eu disse ainda no ano passado, como uma ajuda exterior. 

Aqueles, aliás, que percebem o Canal Mariano e nossas Presenças que descem em seu 

Canal Mariano, vocês conseguem, cada vez menos, fazer a diferença, como eu disse, das 

diferentes Presenças. 

Porque, o que é que acontece? 

O Canal Mariano aquece o coração e põe-nos na vacuidade ou na plenitude. 

E não há mais necessidade de ninguém ou de qualquer história para isso. 

Mesmo se a história prossiga ainda algum tempo, vocês não são mais tributários dela, 

vocês não são mais afetados por ela. 

É isso a Liberdade, que cada um deverá viver, passar pela Porta Estreita, no momento do 

Apelo de Maria. 

 

Vocês constatam, aliás, que não têm mais vontade de prever para compensar alguns 

medos. 

Isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que os medos afastam-se, cada vez mais, mesmo se restaram alguns ainda: 

o medo de faltar, o medo de sofrer, o medo da solidão, todos os medos. 

Vocês são a chave agora. 

À época, nós lhes demos as chaves ascensionais, nós lhes demos as estruturas de 

interação através da Merkabah e os corpos de Existência, nós lhes desvendamos a 

estrutura do Coração de Existência, o Tetrakis, nós lhes desvendamos os novos corpos, as 

Portas, que eram pontos de apoio, se querem, pequenos pontos de convergência, mas, 

agora, a convergência é total. 

E quanto mais vocês encontram seu coração, mais vocês se assentam em seu coração, se 

posso dizer, mais tudo é evidente. 

Mesmo se nada seja evidente em sua vida, apesar de tudo, tudo é evidente. 

 

Mas isso eu o digo, mas, se vocês não o vivem, isso não serve para grande coisa, estamos 

de acordo. 

Vocês estão, agora, na única hipótese em que, o que quer que vocês utilizem, quer seja, por 

exemplo, não sei, a dança do Silêncio do Mestre Li Shen, quer seja o que foi desvendado 

por Ramatan, porque o momento havia chegado, o processo de liberação memorial, é, 

sempre, a pessoa que joga, mas porque, ao aliviar a pessoa, vocês dão mais oportunidade 

para a Graça revelar-se. 

Os véus isolantes, os pesos não estão mais na dianteira de sua cena, uma vez que é seu 

coração que toma a dianteira da cena, enquanto há, ainda, uma cena. 

 

Outra questão. 

 

Questão: por que o protocolo de Ramatan foi revelado tão tarde? 

Porque, anteriormente, isso teria sido demasiado poderoso? 
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Perfeitamente, porque a liberação memorial preconizada por Ramatan, para muitos de 

vocês – vocês, talvez, tentaram, se posso dizer – vocês veem que há coisas que remontam. 

Isso pode concernir às vidas passadas, às linhagens, aos sofrimentos dessa vida. 

Há coisas que se eliminam e que atravessam a consciência, mas vocês não teriam sido 

capazes, de maneira geral, mesmo se alguns de vocês tenham feito isso há muito tempo, 

em outras circunstâncias, vocês não tinham a capacidade para superar. 

Vocês teriam sido, para a maior parte, submersos por estados emocionais, por dores, por 

coisas que se eliminam desse modo. 

Mas seu coração, o que quer que vocês digam ou pensem, de maneira global, está pronto 

agora, aí está porque isso sobreveio tão tarde. 

 

Isso quer dizer que há muitas coisas que foram dadas tarde, por exemplo, a dança do 

Silêncio, com os Elementos, porque vocês deviam, como dizer, manter certo estado vibral 

dos Elementos em vocês, ou seja, de seu DNA, se querem, mas, também, de seus chacras, 

em certo estado vibratório. 

Mas a vibração, agora, não tem mais necessidade de vocês, eu diria, ela está por toda a 

parte. 

O Verbo fez-se carne, e é a revelação final da Luz que vai para esse ponto de convergência. 

Então, é claro, isso foi dado agora, mesmo se isso fosse conhecido há numerosos anos, 

mas isso não teria dado possibilidades como hoje, para aqueles que têm necessidade disso, 

hein?, não há qualquer obrigação do que quer que seja agora, se não é o prazer, de 

qualquer forma, de estar junto e de partilhar – é a natureza de todos os irmãos e irmãs. 

Mesmo se recuse isso, o ser humano é um ser social, isso vocês sabem, mas, antes de 

tudo, um ser de partilha. 

Partilha não, unicamente, de uma refeição, mas de sorrisos, de olhares, de ternuras, de 

afeição e de mostrar ao outro que ele existe não, unicamente, mas que ele é a mesma coisa 

que você, tão importante como você, uma vez que ele está em você. 

 

Então, é claro, neste período, há, entre vocês, mesmo liberados, os que podem encontrar-

se, por vezes, em situações de desconforto. 

Se você é, realmente, liberado vivo, você sabe o que tem a fazer: você se volta, 

inteiramente, para dentro, e você é a Luz, e isso transparece, eu diria, nos inconvenientes 

do efêmero. 

Mas se você tem necessidade de ser, ainda, sustentado, de muletas, se posso dizer, você 

tem o processo de liberação memorial, você tem todas as pedras para divertir-se, você tem 

a natureza que é, hoje, um dos maiores ensinamentos, não, unicamente, junto aos elfos ou 

os dragões, mas não importa onde na Terra. 

É claro que não é nas grandes cidades, nas quais as pessoas estão amontoadas, que vocês 

verão mais alegria. 

 

Quanto mais você se torna simples, mais você se torna natural, mais você se torna 

espontâneo, mais é fácil. 

Houve, aliás, parece-me, há três meses, algo de muito importante que foi dito por um de 

nossos Anciões, sobre a espontaneidade. 

A espontaneidade é, justamente, neutralizar o cérebro, é estar na Vida, que nada tem a ver 

com regras, leis e todo o resto, o que não quer dizer que não seja preciso respeitá-las, mas 

qual é sua ordem de prioridade? 

 



15 
 

Você vê bem, entre vocês, aqui, aqueles que se comunicaram de diferentes modos, e a 

maior parte de vocês, ou com elfos, ou com os dragões, você vê bem, se tem a honestidade 

de ver-se antes desses primeiros contatos e hoje, que há uma diferença enorme. 

Eu a vejo em seus casulos de Luz, eu os vejo na confiança que vocês manifestam, pela 

coluna de Luz branca que está sobre sua cabeça, pela liberação de sua alma que está em 

curso, mesmo para aqueles que se colocam, ainda, questões. 

 

Questão: você viu, então, progressos, e a persistência de nossas eventuais 

resistências não o chateou demasiado, durante esses dez anos a seguir-nos? 

 

Então, aí, caro amigo, eu devo dizer-lhe que eu intervenho não, unicamente, há dez anos, 

mas, muito rapidamente, após a minha morte, através de outros canais que eram 

desconhecidos à época. 

Eu intervim inumeráveis vezes porque, um pouco como Teresa, para aqueles que me 

conheceram quando eu estava encarnado, eu adoro o humano. 

Porque há uma forma, há muita variedade e, no entanto, há o mesmo coração em todo 

mundo, mesmo naquele que lhes aparece como o mais traiçoeiro. 

É isso que é mágico, mesmo no confinamento, é que, quaisquer que sejam as intimidações, 

qualquer que seja o terror que, talvez, tenha podido ser vivido por nós todos em nossas 

vidas passadas, tudo isso nada é. 

Se você vê o coração, você nada mais pode ver; se você vê algo mais, você vê menos o 

coração. 

 

Então, não, unicamente, isso não me chateia, mesmo se eu deixasse meu lugar 

prontamente, mas é um imenso prazer a cada vez, e a nós também, onde estamos, os 

Anciões, aquece-nos o coração. 

Porque, é claro, nós temos uma visão, e isso nós dissemos, menos precisa na matéria, mas 

muito mais vasta no que se desenrola, que se pode apenas ficar maravilhados. 

E quaisquer que sejam as dores, quaisquer que sejam as destruições, quaisquer que sejam 

os inconvenientes, o coração permanece, sempre, pronto para estar aí. 

Nada pode apagar o coração, mesmo quando se diz de um irmão ou de uma irmã que não 

tem coração, não, isso quer dizer, simplesmente, que ele não viu seu próprio coração, 

então, como pode ele vê-lo nos outros? 

Ele verá, sempre, ele e o outro. 

Hoje, o que acontece é que há nem você nem o outro. 

 

Examine bem sua vida, se você se lembra dela, antes dos contatos com os povos da 

natureza e após os contatos com os povos da natureza. 

Pode ser um jardim, pode ser um irmão ou uma irmã, pouco importa, mas você sai, eu diria, 

da relação, da comunicação – não amorosa – porque tudo é Amor. 

O simples fato de raspar a terra é um ato de amor. 

E mesmo se haja negação disso, é, também, um ato de amor. 

 

Outra questão. 

 

Questão: você é pedagogo, você fala de instante presente, então, por que prevenir-

nos que os intervenientes não se nomearão mais, ao invés de pôr-nos, simplesmente, 

na situação? 
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Isso já foi feito com o Espírito do Sol e o Coro dos Anjos, mas, simplesmente, o que foi 

introduzido há pouco mais de um ano, de modo pontual, vai tornar-se a regra. 

Mas essa regra não é ligada ao que acontece aqui ou alhures, ela é, antes de tudo, ligada 

ao que acontece em vocês. 

Nós fazemos, nós também, apenas adaptar-nos ao mais exato em relação às nossas 

observações. 

Como eu o disse há vários meses, não há mais cenoura, não há mais vara, não há mais 

burro. 

 

Então, se quiser, a expressão é empregada «instante presente». 

É claro, «instante presente», mas, antes de tudo, Coração do Coração, porque há 

ensinamentos que foram dados em todos os tempos na Terra, que insistiram no instante 

presente, mas o instante presente sem coração, para que serve? 

Para nutrir o ego, para nutrir a pessoa, ou sua alma, mas, absolutamente, não para revelar o 

Espírito. 

É por isso que, mesmo se falemos de instante presente, nós preferimos o Último, a Infinita 

Presença ou o Coração do Coração, ou Centro do Centro, de modo a que vocês não fiquem 

demasiado, hoje, em um aspecto, por exemplo, no qual procurem tanto o instante presente 

que se esqueçam de viver e de levar a efeito o que a Vida pede-lhes para viver. 

 

Ainda uma vez, não é uma exclusão, o Coração do Coração é uma inclusão. 

Seu coração torna-se tão vasto que ele pode conter todo o universo, em seus aspectos 

nesse mundo os mais obscuros como os mais luminosos. 

No Coração do Coração, vocês nada podem rejeitar, e, mesmo, o confinamento. 

É, justamente, o que tornou a complexidade da tarefa de criar as condições ótimas da 

liberação desse Sistema Solar. 

Eu os lembro de que esse processo de liberação tentou realizar-se em seis ocasiões, em 

seis ciclos diferentes. 

Então, vocês veem, essa não é uma tarefa fácil porque, não individualmente, mas ao nível 

coletivo, porque quanto mais vocês entraram no que nossos irmãos orientais chamam o Kali 

Yuga, a idade sombria, mais tudo se torna sombrio e, no entanto, é nesse tudo que se torna 

sombrio que há mais Luz, como o grão que germina a partir o momento em que ele não 

recebe mais a luz direta do Sol, mas quando ele entra no interior da terra. 

E vocês, vocês devem entrar no interior do coração, não mais, unicamente, por experiência, 

não mais, unicamente, como um objetivo, ilusório, é claro, mas reconhecer-se a si mesmos. 

 

Vocês não têm mais necessidade de pendurar-se, se posso dizer, às nossas identidades, à 

sua identidade, às suas funções. 

É claro que você mantém funções, é claro que você é pai, mãe, avô ou futuro casado, mas 

você não é mais enganado. 

Você não se preocupa mais com isso, ao mesmo tempo vivendo, certamente, com ainda 

mais plenitude, a relação, que não é mais uma relação afetiva ou social, mas uma relação 

de coração a coração, na qual você não faz mais qualquer diferença entre você e o resto do 

mundo. 

E lembre-se de que não é um esforço, isso tampouco, é um reconhecimento. 

E, enfim, porque os tempos estão consumados, e são chegados, já desde o início do ano, 

os tempos. 
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O tempo é chegado, sim. 

Portanto, não é mesmo, mais, uma regulagem, como, até agora, regular tal Porta, tal 

função, é a última regulagem, eu diria, que não depende de sua pessoa, nem da Luz, nem 

de qualquer circunstância social, que não depende, de fato, de nada que você possa 

apreender, de nada que você queira apropriar-se. 

É o aprendizado da Liberdade. 

 

Então, se eu quisesse ser honesto até o fim, eu diria que não há mais nomes, eu lhes disse 

que era o conjunto de intervenientes e de vocês mesmos. 

Obviamente, vocês observarão, também, no que já aconteceu em ocasiões pontuais 

passadas, mas o que vai acontecer agora, que há, de qualquer forma, diferenças de 

tonalidade que são função do objetivo do que é dito, não em um discurso inteligível, mas na 

realidade do coração que se manifesta. 

 

Questão: você disse que foi Merlin; o rei Artur e Lancelot existiram, então? 

 

Mas muitos personagens existiram. 

É claro, os nomes não são bons, exceto Merlin. 

Houve um aspecto romanceado, eu diria, mesmo pré-romântico, que ilustra a busca do 

Graal. 

É claro que Avalon existiu, e existe sempre, aliás. 

É claro, isso foi romanceado, isso foi..., sim, romanceado, é a palavra exata. 

Nem tudo é correto no que foi escrito, mas é claro que Merlin existiu. 

 

Questão: foi em qual época? 

 

Em qual época o quê? 

Na Idade Média, é claro. 

E isso existiu desde os tempos antigos, bem antes da vinda de Cristo. 

Eram, se quiser, espécies de resquícios de Atlântida e, em especial, em seu lado – isso não 

é pejorativo – que eu chamaria matriarcal, no qual o feminino sagrado era colocado na 

dianteira da manifestação. 

Mas, eu repito, tudo isso é nada em relação ao coração. 

 

Questão: como é sua última intervenção, pode-se colocar questões fúteis... 

 

Completamente. 

Porque, eu repito, além das palavras e das respostas que eu aporto, há outra coisa que 

acontece, e que não depende, mesmo, da questão. 

É um álibi, a questão, é claro. 

 

Questão: pessoalmente, eu não me sinto pronta para amar a humanidade inteira... 

 

Muito bem, cara amiga, é sua liberdade, total, nós sempre dissemos isso. 

Isso quer dizer o quê? 

Que isso passa por um pequeno período de reeducação. 

E, aí, isso será um pouco menos pedagógico, mas muito livre. 
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Porque, enquanto você diz isso, em relação ao que eu disse antes, você não se sente 

pronta para amar a humanidade inteira, mas se você não ama a humanidade inteira, como 

você pode amar sua própria vida? 

Como você pode estar bem no interior de seu corpo, como no interior de sua consciência? 

Enquanto você não é capaz de dizer, como Cristo: «Pai, perdoe-os, eles não sabem o que 

fazem.» e «Pai, perdoe-me, porque não sei o que eu faço.», você é prisioneira. 

Mas é sua liberdade, também, de permanecer prisioneira, nós sempre dissemos isso. 

Não haverá, jamais, nesse Sistema Solar, como naqueles que permanecem a trabalhar, 

Ascensão coletiva; a Luz respeitará, sempre, o que vocês nomeiam seu livre arbítrio, 

mesmo se não seja a Liberdade. 

O simples fato de dizer isso, que você não se sente capaz, ou pronta, ou disposta, ou que 

você não vê esse amor da humanidade faz apenas remetê-la a si mesma – e à falta de 

amor de si mesma, é evidente. 

É, eu diria, a psicologia de base. 

 

Questão: há muitos humanos que chegaram nessa fase na qual eles não fazem 

qualquer diferença e amam todo mundo indiferentemente? 

 

Há muitos, sim, cada vez mais. 

E eu diria mais nos países que nada têm a ver com o Ocidente. 

 

Questão: nessa questão, o mais importante não é começar pela confissão? 

 

É claro, é o que eu falei em termos de evidência. 

E quando eu chamei isso de «psicologia de base», é muito verdadeiro, independentemente 

de qualquer noção psicológica, em relação ao que é a Luz. 

Enquanto você não ama tudo, você nada ama e, sobretudo, não você. 

É um falso amor. 

O amor de si, expresso assim, é, justamente, uma falta de amor. 

 

Questão: eu não falei de amor de mim. 

 

Eu compreendi, mas eu lhe falo do amor de si mesma. 

Enquanto você considera que não está pronta para amar todo mundo, é que você não 

compreendeu que você era todo mundo e, portanto, você faz uma diferença. 

E o que conduz a essa diferença, que você poderia chamar a estima de si ou o amor de si, 

faz apenas traduzir a falta de amor vis-à-vis de si mesma e do que você é. 

Mas se ainda não está claro, isso vai iluminar-se muito violentamente, tudo isso – mas isso 

faz parte de sua liberdade. 

Assim como você tem a liberdade de falar sem parar de forças adversas, como alguns o 

fazem, e eles pensam poder encontrar a Luz denunciando a sombra. 

Bem, sim, eles não viram que a sombra estava neles. 

 

Aquele que ama não vê sombra alguma, aquele que ama não vê mais história. 

O Amor não é, como dizer..., o verdadeiro Amor não pode ser diferenciado para com um 

filho, para com alguém que você ama, ele se exprime do mesmo modo para cada irmão e 

irmã na Terra, mesmo o mais detestável. 

É o que faz o Sol, não? 



19 
 

Então, como pode tornar-se um Sol, se você não nutre todo mundo do mesmo modo, ou 

seja, ver que todo mundo é você? 

 

Questão: sim, mas isso não se decreta, é preciso vivê-lo... 

 

Exatamente. 

Eu jamais disse que isso se decretava, isso para nada serve, aliás, é preciso, efetivamente, 

vivê-lo. 

Mas você se coloca, você mesma, obstáculos em seu caminho, ao afirmar ou ao dizer isso. 

 

Questão: eu fiz apenas uma constatação. 

 

Sim, mas a constatação provoca uma causalidade. 

A causalidade, você a perceberá, como eu disse, à época: o medo ou o Amor. 

Você tem medo de amar-se a si mesma. 

Eu não falo do personagem, com sua vida, sua história, suas afeições, eu falo e eu me dirijo 

ao que você é. 

É o não reconhecimento do Espírito que faz isso. 

 

Questão: pode-se, então, amar os seres, mas não as pessoas? 

 

Se você ama os seres, você respeita as pessoas, e é o mesmo amor, através, como eu 

disse... 

Aí, eu vejo onde você quer chegar: «ah, eu amo ninguém, mas eu amo todo mundo». 

Não, não, não, não é isso, absolutamente, não é isso, absolutamente, absolutamente. 

É que, quando você ama, você não vê mais ninguém, e todos os jogos da consciência, dos 

amigos como dos inimigos, dos irmãos, das irmãs, como dos Arcontes, é a mesma coisa. 

É claro que isso não pode ser realizável nem realizado a partir do ponto de vista de uma 

pessoa, mas isso sempre remeterá a pessoa à sua falta de amor de si mesma, sempre. 

Mas isso não é ligado às circunstâncias atuais, isso sempre foi assim. 

 

Questão: atualmente, dores na parte inferior das costas ou em torno do sacrum estão 

em relação com a finalização do corpo de Existência? 

 

Perfeitamente. 

Perfeitamente, eu havia explicado, sem entrar nos detalhes, porque não é questão de 

perdê-los, quer vocês o vivam ou não, aliás. 

Há a ativação das Portas Profundeza e Precisão, na frente do corpo, nas pregas da virilha, 

com a ativação conjunta das quatro Portas em torno do sacrum, com comunicações nas 

duas direções, frente/atrás e atrás/frente, que criam uma estrutura específica. 

Havia, lembrem-se, ao nível da Nova Eucaristia, o tetrakihexaedro do coração, há, também, 

uma estrutura geométrica, que se recria ao nível da pelve, que corresponde ao corpo de 

Existência, é claro, hein? 

 

A questão era o quê, já, em relação a isso? 

Sim, há a probabilidade e todas as chances de que seja ligado a isso. 

E se há – por infelicidade, se posso dizer – uma patologia preexistente, como uma simples 

artrose, você arrisca desancar um pouco, mas isso desaparece também. 
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Do mesmo modo que há, nos anos 2012 e 2013, muitos irmãos e irmãs que tinham dores no 

fígado e no baço, nas Portas, com problemas digestivos. 

Há, mesmo, os que pensavam ter doenças graves. 

É a mesma coisa ao nível do sacrum, exceto que, aí, o que é que acontece nesse lugar, ou 

seja, tanto no sacrum como na frente? 

Há o primeiro chacra, que é o impulso de vida, que é, também, ligado ao fogo vital, com o 

segundo chacra; há as Portas com seu nome e sua função. 

Tudo isso está a alquimizar-se, e participa não mais da ancoragem da Luz ou da 

emergência da Luz, mas de uma forma de assentamento. 

É por isso que, há pouco, eu lhes disse: «sentar-se no coração». 

 

Você apenas pode sentar-se no Trono – e isso se junta à questão anterior – se você está no 

amor, e se esse Amor não pode discriminar quem quer que seja ou o que quer que seja. 

Mas, como se disse, não é uma decisão intelectual, é a evidência disso que o conduz a 

viver isso. 

 

Questão: fala-se, aqui, do Amor Crístico e não do amor humano? 

 

Aqui, o que quer dizer? 

 

Questão: no que você acaba de dizer… 

 

Mas eu falo do Amor incondicional, é claro. 

Se o Amor é incondicional, por que é que haveria condições de vez em quando? 

É claro que é o Amor-coração, do coração, não é o amor no sentido humano, é o Amor 

incondicionado. 

Se você põe condições, não é mais o Amor incondicionado. 

E se a condição é função de uma pessoa ou de outra, é ainda menos o Amor 

incondicionado: é o amor humano. 

Aliás, a própria pessoa apenas pode exprimir um amor humano. 

 

A alma pode exprimir um amor da matéria ou do Espírito. 

São todos os mecanismos que lhes foram explicados há muito tempo, sobre a reversão da 

alma e a dissolução da alma. 

Mas é livre a você conservar uma pessoa, uma alma e o que você quiser. 

Mas esse Amor incondicionado, você o viverá, se já não foi feito, é claro, durante os três 

dias do Apelo de Maria, porque você será confrontado a si mesmo, isso nós o dissemos 

muitas vezes. 

É o Face a Face. 

Há o que você crê, como pessoa, que diz: «eu amo aí, mas eu não amo ali», há a 

polaridade de sua alma, se ela existe ainda, e há a verdade do Espírito. 

 

Questão: quando você diz «livre a você», a quem você se dirige, à pessoa? 

 

Aí, eu me dirijo aí onde você está. 

Se você é uma pessoa, você toma isso como pessoa. 

Se você é liberado, você entende isso como Liberado. 

Se sua alma reverteu-se, você entende isso como alma que aspira à Luz. 
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Ainda uma vez, isso remete ao que eu disse no preâmbulo, concernente às intervenções, se 

posso chamá-las, ainda, assim, ou aos intervenientes. 

Mas isso nada mais é do que vocês mesmos que falam a si mesmos. 

E, se isso não é visto, é que há, ainda, uma pessoa que faz tela, ou uma alma que faz tela. 

 

Questão: o que você vai tornar-se? 

 

Nada há a tornar-se onde eu estou, há a concluir algo que havia a concluir, nessa Terra, 

nesse Sistema Solar. 

Uma vez que isso tenha terminado, não há qualquer tornar-se. 

 

Questão: você vai fazer uma pequena viagem no Parabrahman? 

 

Eu penso que retornarei à minha forma de origem, para lembrar-me dela e ter o gosto, não a 

nostalgia, mas o gosto do que eu pude ser antes de chegar a esse Sistema Solar. 

Mas, depois, lembre-se, se você está, realmente, no Amor incondicionado, no Coração do 

Coração, que você vive a Infinita Presença, a Última Presença – ou o Absoluto – mas você 

é tudo, você é todas as consciências na a-consciência. 

Isso, sua consciência não pode conceber. 

 

Questão: é por isso que, quando você diz «vocês são livres», eu não me sinto livre… 

 

Bem, sim, você não é livre. 

 

Questão: … porque eu não posso conceber o que você fala. 

 

Mas você nada pode conceber, você pode apenas vivê-lo. 

Seu intelecto, seu mental para nada lhe serve, eu lhe disse isso, em muito numerosas 

reprises. 

E enquanto você mantém a pressão sobre seu próprio mental, você bate na porta errada. 

O que quer que você diga, o que quer que você pise, isso nada mudará. 

Nenhum mental pode apreender-se do Amor, nenhum, uma vez que o Amor apenas pode 

emergir quando de um evento inicial, eu posso dizer, como, por exemplo, as irmãs 

explicaram na vivência delas, em geral, na infância, quando você descobre a Verdade, 

mesmo se você não seja capaz de pôr palavras, ou se você colore suas palavras, como as 

irmãs, conforme o meio de origem, ocidental ou oriental. 

 

Portanto, é claro que você não pode sentir-se livre, porque você pensa poder encontrar a 

Liberdade nas concepções, ou seja, nas cogitações da cabeça. 

Nenhuma cabeça a levará ao coração, mesmo o melhor feito. 

 

Questão: então, como ir ao coração? 

 

Você não vai, você ali está a partir do instante em que você deixa cair a cabeça. 

Eu creio que é o mecanismo inicial que você não compreendeu. 

Você pensa poder apreender algo, ora, você nada pode apreender no efêmero. 

Enquanto você crê ser uma pessoa, você não é livre. 

Mas tranquilize-se, você será lliberada do mesmo modo, no momento vindo. 
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Mas, como eu expliquei no último mês e no mês anterior, é extremamente importante ter 

feito pelo menos uma parte desse trabalho antes. 

Mas, eu repito, a Luz respeitará sua integridade, aí onde você se situa; se é em uma 

pessoa, então, fique à vontade. 

 

Questão: o Amor incondicionado pode, ainda, incomodar irmãos e irmãs? 

 

É claro, cada vez mais, mesmo. 

Quanto mais vocês irradiam o que vocês são, em verdade, mais vão constatar, naqueles 

que são opostos a isso, movimentos de humor, movimentos de agressão interior, porque 

você lhes dá a ver o que eles são incapazes de conceber e que eles são incapazes, como 

eu disse, de apreender, porque é impossível. 

E tudo isso os remete, também, ao que exprimiu, durante o ano de 2008, o Arcanjo Jofiel, e 

Anael depois, no ano seguinte, sobre o Abadono à Luz, sobre o papel do conhecimento. 

 

Todo conhecimento é apenas um confinamento a mais, mas vocês não podem vê-lo 

enquanto estão em um processo de conhecimento. 

Então, isso concerne tanto à astrologia, à radiestesia, à energética, tudo o que vocês podem 

chamar assim não lhes permitirá, jamais, ser livres, jamais. 

O que não quer dizer que aquele que é liberado não recorra à energia e às coisas desse 

mundo, mas os resultados não são, absolutamente, os mesmos. 

É toda a diferença, eu diria, entre um especializado em energia e o que eu nomearia um 

taumaturgo. 

O taumaturgo não se importa com explicações, não se importa com o diagnóstico, ele sabe 

apenas orar para o outro. 

Orar, não no sentido antigo, mas religar, de algum modo, o outro a ele mesmo. 

Felizes os simples de espírito. 

 

Nenhum conhecimento, como havia dito Jofiel, é-lhes de qualquer utilidade para ser livre, é, 

mesmo, obstáculo. 

Há apenas a vivência. 

Quando eu insisti sobre os Elementos, os povos da natureza, no preâmbulo, é exatamente 

isso. 

Não há necessidade de rituais, mesmo se haja elementos facilitadores, como os cristais, 

como as oferendas, entre aspas, das quais nós já havíamos falado, mas é tudo. 

É o coração que decide. 

Portanto, você não pode perguntar como fazer. 

Justamente, nada há a fazer, há tudo a desfazer. 

Reencontrar-se como uma criança, isso quer, efetivamente, dizer o que isso quer dizer. 

E eu o remeterei, também, a algumas frases, não todas, mas de São Paulo, por exemplo, 

que dizia, em vários capítulos, em várias epístolas, que o importante era não o 

conhecimento, que você podia falar todas as línguas do mundo, que você podia deslocar as 

montanhas, se você não tem o Amor, isso para nada serve. 

É o poder, é a magia. 

Certamente, nos tempos antigos, era muito útil – eu estou bem familiarizado, como Merlin, 

para falar disso. 

 

Enquanto você não se sacrificou, você não pode ser livre. 
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É esse o sentido do sacro, os sacramentos, o sagrado. 

O conhecimento leva-os apenas ao simulacro, ou seja, à cópia, e isso os faz, como dizer..., 

isso vai excitá-los, porque vocês têm a impressão de controlar, de dominar e de melhorar 

sua vida. 

Vocês fazem apenas afastar-se da Vida, sobretudo agora. 

Mas isso depende, também, de sua liberdade, de seu objetivo. 

Seu objetivo é o quê? 

O Absoluto? 

Vocês sabem muito bem que esse não é um objetivo, mas o que sabe sua alma sobre isso? 

É o Espírito? 

É o contentamento eterno? 

Ou é a experiência da consciência? 

O contentamento eterno dá-lhes todo o resto, uma vez que vocês são todas as 

consciências, aqui e alhures, o que é impensável, nem, mesmo, ser abordado 

intelectualmente, nem ser concebido, nem mesmo ser percebido, eu diria, porque não é 

uma percepção, o Absoluto, não é, mesmo, uma vibração. 

 

A consciência é vibração, nós passamos anos a dizer-lhes isso para levá-los para onde 

vocês estão. 

Mas o último passo é, sempre, você que o dá. 

Ninguém pode tomá-lo pela mão e levá-lo para onde você não quer ir. 

E o simples fato de exprimir uma sede de Luz, uma sede de Absoluto, uma sede de 

Verdade, e preencher isso por uma busca esotérica, qualquer que seja, faz apenas afastá-lo 

da Verdade. 

Mas eu esclareço que é sua liberdade, que não é a Liberdade. 

Tudo isso, nós definimos metas, quer seja há vários anos ou, por exemplo, o que eu falei há 

dois ou três meses, o que foi dito por um Ancião sobre a espontaneidade. 

E, em resumo, se não há essa espontaneidade, é que subjacente, aí, há sempre o medo. 

O medo ou o Amor. 

 

Questão: você disse que, no mês de maio, você havia constatado mudanças de 

consciência importantes nos humanos... 

 

Perfeitamente. 

 

Questão: muitos humanos, hoje, têm uma Coroa aberta? 

 

Cada vez mais, mesmo sem saber o que é. 

Isso, também, eu disse. 

 

Questão: em qual percentagem? 

5 %, 60 % ? 

 

As porcentagens, já, eu o lembro, e já havíamos discutido isso juntos, parece-me, há seis 

anos, concernente aos portais orgânicos, hein? 

E, também, os humanos, os verdadeiros humanos, os humanos-almas, se posso dizer. 

Primeiro, é preciso aceitar que haja de 30 a 50%, ou mesmo mais, nesse momento, de 

seres que são sem almas ou portais orgânicos, que nada têm de humano e que não têm 
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consciência, que são corpos de síntese que obedecem a nada mais do que aqueles que os 

manipulam com os fios. 

Se excluímos isso, depois, retira-se as crianças, que nada têm a ver com todos esses 

processos, antes de quatorze anos. 

E eu disse, à época, que bastava um número extremamente restrito em porcentagem. 

Essa porcentagem, se você se lembra, era da ordem de 2 a 3 % de humanos-almas, mas, 

hoje, vocês são muito mais do que isso, ao nível de humanos-almas. 

Mas, em porcentagem, em relação à totalidade do que está presente sobre a Terra, é, 

certamente, o dobro ou o triplo de há seis anos, o que é enorme. 

 

Questão: então, 10 %, aproximadamente… 

 

Aproximadamente. 

 

Questão: já que tudo é uma emanação do Absoluto, os portais orgânicos igualmente? 

 

Não, absolutamente. 

Em última análise, sim, já que toda matéria, todo átomo vem do Absoluto, é claro. 

Mas você pode reunir átomos que não são portadores de consciência e criar o que se 

chama um corpo de síntese – os Arcontes não se preocuparam com isso – mas, em 

contrapartida, não há brilho no olhar e, sobretudo, não há estruturas tais como vocês a 

conhecem, com os sete chacras principais e os cinco novos corpos. 

Há apenas os chacras inferiores, não há coração; é uma vida automática, e ainda mais 

automática do que uma ameba, por assim dizer. 

 

Questão: eu tive um sonho no qual me crescia pênis nas pernas, eu, uma irmã. 

Ao acordar,  isso não foi engraçado. 

Você tem coisas a dizer-me disso? 

 

De quê? 

De ver pênis em suas pernas? 

 

Questão: sim. 

 

Então, o pênis remete a quê? 

Ao masculino, não é?, é o que fecunda. 

Não é o que é fecundado, é o que fecunda. 

Não é a matriz, no sentido arquetípico da vida, como os Mestres Geneticistas de Sírius. 

O problema é que ver-se com pênis nas pernas – não é, verdadeiramente, o lugar, não é?, 

e, sobretudo, sendo uma mulher, além disso – mostra, simplesmente, que há uma vontade 

de controlar as coisas, os eventos, as circunstâncias, através da energia masculina. 

E, como você diz, isso não é muito engraçado, sobretudo para uma mulher. 

Enfim, talvez, para alguns homens, seja muito agradável ver-se recobrir de pênis sobre as 

pernas, mas, aí, há um simbólico, que é..., as pernas, é o movimento, é, também, certa 

forma de liberdade, mas é, também, a parte inferior do corpo. 

Então, isso traduz, provavelmente, um desequilíbrio entre a polaridade masculina e a 

polaridade feminina de seu ser. 

 



25 
 

Questão: é o que eu tenho sentido frequentemente, aliás. 

 

Então, o sonho faz apenas traduzir-lhe sua verdade. 

Mas tudo isso é muito conhecido nas forças do inconsciente, na análise dos sonhos. 

Teria sido mais leve ver suas pernas com borboletas ou asas. 

 

Questão: você pode dar-nos notícias de Nibiru, do qual nós vemos, cada vez mais, os 

efeitos, na Europa e no mundo, atualmente? 

 

De momento, os piores efeitos estão no Cinturão de Fogo do Pacífico e no hemisfério sul. 

Vocês começam a ter primícias importantes na Europa. 

Eu sempre disse, há muito tempo, isso remonta há mais de dez anos, que, no momento em 

que as manifestações geofísicas, climáticas e sociais tocassem a França, era o fim de tudo. 

Eu não posso ser mais preciso. 

 

Questão: é agora, de fato. 

 

Sim, é claro. 

Então, Nibiru, lembrem-se de que ele estará visível, diretamente, apenas durante muito 

pouco tempo, mais ou menos sincrônico com o Apelo de Maria, em função das Trombetas. 

Mas esse período de visibilidade dura apenas sete dias, ou mesmo dez dias, conforme o 

ângulo de inclinação que é, ele também, variável em seu plano orbital e, também, os 

movimentos dos outros planetas, é claro. 

E a velocidade de deslocamento não é, jamais, a mesma, é por isso que eles jamais 

puderam calcular, mesmo se saibam que ele está ali, em qual momento preciso, mas 

estando a par de muito mais coisas do que vocês, ou do que nós, mesmo. 

Nós temos uma visão global, mas eles têm aparelhos de medida para medir os campos 

magnéticos... 

E, aliás, vocês sabem que existe uma máquina, não muito longe da França, que perturba, 

que tenta corrigir as anomalias gravitacionais desencadeadas por Nibiru, mas é causa 

perdida. 

 

Agora, o período de visibilidade para todo mundo, não de fotos com as imagens fantasma 

ou fotos que viriam do hemisfério sul, mas visível para todos e cada um, de dia ou à noite, 

conforme o hemisfério no qual vocês estejam, mas visível, e não como um ponto, como algo 

de muito grande que dá muito medo, isso dura apenas sete dias. 

Portanto, vocês podem apenas confiar nos sinais que sobrevêm, nesse momento, que 

começaram a aparecer, sobretudo quando eu disse, após a passagem da segunda estrela; 

era a partir de janeiro deste ano. 

E vocês vão constatar os efeitos. 

Os efeitos, eu lhes disse no preâmbulo, também, era a manifestação violenta dos 

Elementos: sismos, fogo da Terra, vulcões, inundações, buracos na terra, feitos pelos 

dragões e, também, pelos Arcturianos agora, que ali se põem. 

Tudo isso, se querem, assinala a presença efetiva, em sua ação e em sua irradiação, de 

Hercobulus. 

As anomalias gravitacionais, o basculamento dos polos magnéticos, o processo de extinção 

global da vida que está em curso na Terra, é ligado, diretamente, à aproximação de Nibiru. 
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Questão: há, também, sistemas informáticos, que não param de falhar ou de estourar. 

 

Ah, bem, vocês vão ver, tudo o que é elétrico, que possui o que vocês chamam, eu creio, 

rolamentos, o que é extremamente frequente na eletricidade como na eletrônica, é levado a 

explodir, completamente, sim, é claro. 

Isso vai de seu automóvel ao seu relógio, passando pelos computadores e as centrais 

nucleares. 

Aliás, Cristo disse: «Não restará pedra sobre pedra». 

 

Questão: quando Cristo disse que não havia maior presente ou maior sacrifício do 

que dar sua vida aos seus amigos era, então, esse Amor incondicional de que você 

fala? 

 

Perfeitamente. 

Aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, aquele que aceitar perder sua vida, encontrá-

la-á. 

Eu volto a precisar as minhas palavras: eu falei, efetivamente, de processos de extinção 

global. 

Contudo e, por exemplo, quando vocês tinham Sereti, que falava da reabsorção do planeta 

Mercúrio pelo Sol, nos anos 2005, isso podia parecer completamente falso, mas, se vocês 

se interessam pela astrofísica hoje, através de tudo o que pode existir como possibilidades 

de informação em sua internet, vocês verão que não era falso, absolutamente, e que é a 

estrita verdade do que está acontecendo. 

Não é uma predição nem uma profecia que eu lhes digo aí, é a realidade do que vocês 

vivem, e com cada vez mais insistência. 

 

Questão: quais são as consequências disso? 

 

Mas isso, é o que eu disse: extinção global da vida sobre a Terra, nada mais, nada menos – 

sobre a Terra de 3D, que nada tem a ver com a Terra de 5D, que já nasceu. 

 

Questão: Maria falou de um meteorito em duas aparições, em Akita, no Japão, e em 

Fátima e... 

 

Ela se esqueceu de um, há três que vão cair sobre a Terra, ou ela, voluntariamente, 

esqueceu-se de um, se é que foi Maria que falou. 

 

Questão: isso vai no sentido dessa extinção global? 

 

Entre outros. 

Não há necessidade de um meteorito, mas, simplesmente, os meteoritos são, sobretudo, 

para tocar os espíritos. 

Quando a atmosfera da Terra estiver detonada, é independente dos meteoritos, um pouco 

como Marte. 

 

Questão: é o centenário de Fátima, em outubro de 2017, poderia ser um modo de 

tocar melhor os espíritos, através disso? 
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Eu creio que os espíritos começam a ser tocados, mesmo sem meteoritos, por toda a parte 

sobre a Terra, olhem ao seu redor. 

Mesmo os mais céticos colocam-se, de qualquer forma, questões, é evidente. 

Quando há processos climáticos que concernem ao conjunto do planeta, quando há o 

granizo, como foi anunciado na Bíblia e pelos profetas, cujo tamanho é cada vez mais 

consequente, o granizo vai tornar-se, também, meteoritos, hein?, é uma questão de peso, é 

o caso de dizer. 

Então, se quiserem, todos os sinais – objetivos – de fenômenos de extinção global são, 

agora, ativados na Terra. 

Eu não falo de mortes de animais, eu não falo de vulcões, eu falo do conjunto. 

A reabsorção de Mercúrio pelo Sol é um processo alquímico que corresponde à Liberação 

da Terra também. 

 

Questão: esse processo de reabsorção de Mercúrio pelo Sol poderia levar vários 

anos? 

 

Certamente não. 

Ele durará cento e trinta e dois dias, nada mais. 

 

Questão: isso já não teria começado? 

Porque, recentemente, Mercúrio estava em alinhamento com o Sol, como ele jamais 

esteve. 

 

Então, como é que Mercúrio é reabsorvido pelo Sol? 

É a transformação do Sol em gigante vermelho, ou seja, a explosão do Sol. 

Há, cada vez mais, o que são nomeados buracos coronais no Sol, que são cada vez 

maiores, que concernem, agora, de onde nós o vemos, à metade do globo solar – é 

gigantesco –, portanto, Mercúrio não muda de órbita, ele muda de eixo, mas ele é 

reabsorvido no que é nomeada, eu creio, a protosfera solar. 

E, portanto, Mercúrio é reabsorvido pelo Sol. 

 

Isso quer dizer o quê, no plano de seu indivíduo presente na Terra? 

Que a cabeça é reabsorvida pelo coração. 

Mercúrio é a inteligência, é o mensageiro dos deuses, mas a inteligência não do coração. 

Mercúrio não corresponde ao coração, ele corresponde à cabeça, ou Hermes, se preferir. 

 

Questão: quando a Luz será banida, como foi dito? 

 

No momento em que tudo for banido, mesmo vocês, portanto, no planeta grelha final, como 

eu o havia nomeado, ou seja, o planeta grelha final não corresponde aos impulsos de Luz 

que vieram, como para as Núpcias Celestes, de diferentes lugares, mas é o próprio Sol que 

faz isso. 

A interação, aliás, entre o que vocês nomeiam Nibiru e o Sol é cada vez mais intensa. 

E, aliás, mesmo seus cientistas começam a falar, há um ano, a preparar a consciência 

coletiva para a existência, como eles chamaram isso, de um nono planeta, não é? 

Os cientistas sabem muito bem que os polos magnéticos estão migrando, a toda velocidade, 

e eles começam a dizer-lhes, aliás, que não é um processo que se estende em centenas de 

anos, mas que é instantâneo. 
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Há uma fase de crescimento e um ponto de ruptura. 

Vocês estão no alto, no ponto de ruptura – já desde janeiro, hein? 

 

Questão: nós já não estamos a cavalo entre uma Terra de 3D e de 5D? 

 

Sim, está na moda falar de quarta dimensão e que vocês estão a cavalo sobre dois mundos, 

é, também, uma expressão que eu empreguei. 

É exatamente isso. 

O antigo morre, o novo ainda não nasceu. 

Aí, eu falo da nova Terra, mas lembrem-se de que vocês não são dependentes da nova 

Terra, a maior parte de vocês, hein? 

E a nova Terra, aliás, não se acomodará com qualquer corpo carbonado, porque há os que 

ainda têm sonhos loucos de pensar na nova era e no novo mundo em outra dimensão, com 

o corpo e sua história presente. 

Mas, isso, é porque essas pessoas recusam considerar a morte do corpo e a morte do ego, 

simplesmente. 

E elas têm medo da morte, então, elas estão na espiritualidade porque têm medo da morte. 

Aliás, a sociedade ocidental, em sua totalidade, tem medo da morte. 

 

Os ocidentais, nossos irmãos ocidentais não têm o espírito dos povos amarelos, por 

exemplo, para quem a morte, estritamente, nada é, ainda hoje. 

Mas o Ocidente induziu tal separação entre o corpo e o Espírito, além do que existia através 

dos maus rapazes, vocês sabem disso muito bem, não, unicamente, os Arcontes, mas todos 

os irmãos e irmãs que têm, no entanto, uma alma e que procuram o poder, a ascendência 

sobre o outro. 

Quer seja em um casal como em um país, é exatamente o mesmo processo, simplesmente, 

a escala não é a mesma. 

Há pequenos tiranos, em geral, eles tiranizam uma única pessoa, o marido ou a mulher 

deles, e há os grandes tiranos, que são capazes de tiranizar um povo, mas é, exatamente, a 

mesma coisa que está no trabalho. 

 

Questão: você pode lembrar-nos, fora a saudação de Órion, como não tomar um 

Vegaliano que viria salvar-nos por um pequeno Gris? 

 

Bah, é o mesmo tamanho, mas a forma dos olhos não é a mesma e a intenção não é, 

absolutamente, a mesma. 

E, aliás, você não pode enganar-se, porque você tem o hábito dos irmãos e das irmãs que 

mentem, mas um pequeno Gris não mente, então, você vai sentir, pelo aspecto telepático 

dele, que não é, verdadeiramente, do Amor, da Luz e da fraternidade. 

Eu o lembro de que a maior parte do que vocês nomeiam pequenos Gris são corpos de 

síntese, é o que se chama um espírito de colmeia. 

 

Questão: quando nós falamos de nossas atribuições vibrais, ao dizer que vamos 

passar uma parte dos cento e trinta e dois dias nas tribulações e, em seguida, nos 

círculos de Fogo, é o que emerge pela espontaneidade do coração ou co-criamos 

esse cenário? 
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O que quer que você pense, o que quer que você deseje ou o que quer que você tema, 

nada mudará ali. 

É por isso que a iluminação de que eu falei hoje, de onde vocês estão, é essencial. 

Porque isso não é nem o desejo nem a aspiração, é a vibração, efetivamente, que o conduz 

ao que você é, porque a consciência é vibração. 

Então, colocar hipóteses, isso é o mental que faz. 

A atribuição vibral terminou, restam apenas as últimas graças de Maria, até o último minuto. 

Mas eu diria que, para a maioria, se posso dizer, de humanos-almas, os jogos estão feitos. 

Eles estão totalmente feitos, agora, desde o mês de maio. 

Eles teriam podido ser feitos antes, se Nibiru tivesse se mostrado, não ao telescópio, mas 

ao olhar humano eu falo, hein? 

 

Questão: viver as tribulações implica que se está mais atribuído na 3D unificada ou 

isso nada tem a ver? 

 

Isso nada tem a ver. 

O fato de viver as tribulações fora dos Círculos de Fogo assinala, também, sua Liberação. 

E que é, justamente, durante esse período que vocês vão purificar as crenças em sua 

pessoa, em seu esoterismo ou em seus conhecimentos que são, eu os lembro, hoje mais do 

que nunca, apenas pesos mortos que lhes obstruem os canais do coração. 

 

Questão: qual diferença há entre um velho que sabe que não tem mais muito tempo e 

um jovem, em seu modo de viver esses eventos? 

 

A idade nada tem a ver aí, contrariamente ao que se poderia crer à primeira vista. 

A idade nada tem a fazer aí. 

Quando vocês estiverem em face do Apelo de Maria, não contem com a experiência e sua 

idade para estar à frente, bem ao contrário. 

Então, o que não quer dizer que todos os velhos, hoje, sobre a Terra, terão mais 

dificuldades, hein?, não me faça dizer o que eu não disse. 

Aliás, quando você diz um velho que não tem mais muito tempo, isso quer dizer, 

simplesmente, que ele está, ainda, inscrito na pessoa. 

Isso mostra, simplesmente, o medo e o apego a esse mundo. 

Cristo disse, eu o disse dezenas de vezes: «Seu Reino não é desse mundo.». 

Mas se você quer fazer desse mundo seu Reino, é livre a você. 

É, efetivamente, por isso que há um Apelo de Maria, para pô-los face a face, para que 

ninguém sobre esta Terra possa dizer que não sabia, é tudo. 

 

Questão: não haverá mais reencarnação para ninguém? 

 

A reencarnação foi criada pelos Arcontes, o que quer dizer, entre outros, que todos os 

conceitos – fora a compaixão, é claro – de carma é uma invenção, que concerne apenas à 

pessoa e ao confinamento. 

É uma heresia falar de carma porque, a partir do instante em que você se inclina no carma, 

você se acorrenta ao seu próprio carma e você o recria, permanentemente, quaisquer que 

sejam as explicações e a realidade da vivência de vidas passadas. 

Eu sempre disse que havia duas leis nesse mundo: ação/reação – lei de carma – e lei de 

ação de Graça. 
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É uma ou a outra, e, jamais, as duas. 

Aliás, apenas o ocidental para crer nesses disparates, ou seja, crer que, porque ele vai 

purificar seu carma, ele vai elevar-se. 

Isso é, ainda, uma armadilha Ahrimaniana ou Luciferiana. 

Isso nada tem a ver com Cristo, nem com a Luz. 

Aquele que vive o coração, em verdade, o Coração do Coração, mesmo se tenha a 

revelação de suas vidas passadas, mesmo se ele veja toda a sua vida com todos os seus 

erros e todas as suas alegrias, ele não é concernido por isso, porque ele sabe muito bem, 

como vocês dizem, que é mentira, que não é verdade, isso concerne apenas ao efêmero. 

E nenhum elemento concernente ao efêmero permitirá a você viver a Eternidade. 

É uma armadilha, é uma armadilha terrível. 

 

É o que expressou, ainda uma vez, Jofiel. 

É o que lhes disse Bidi, o que lhes disse Um Amigo, o que lhes disse Mestre Philippe, e, 

apesar de tudo o que vocês ouviram – não aqui, necessariamente –, mas, apesar de tudo o 

que vocês viveram, alguns de vocês persistem nesse caminho. 

Isso prova o quê? 

Que vocês têm medo da morte, simplesmente. 

Então, vocês se fazem reviver através de suas vidas passadas, e vocês não podem reviver 

essas vidas passadas..., se elas lhes atravessam espontaneamente, OK, mas você não 

pode ser livre através disso. 

Você se fecha a si mesmo e você se prende na armadilha, a si mesmo. 

Não há amor algum no carma. 

Então, fala-se de justas retribuições, mas vocês acreditam que o Coração do Coração e o 

Liberado Vivo tenham algo a ver com essa noção de carma? 

De modo algum. 

Tudo isso faz parte das construções quiméricas do intelecto humano e, em especial, alguns 

religiosos humanos que pensaram poder conceitualizar a Vida e encontrar as leis. 

Mas não há leis, há apenas o Amor. 

 

Há ainda questões? 

Vamos. 

Eu creio que praticamente disse tudo. 

Eu ainda tenho uma coisa a dizer, mas espero ter a oportunidade de dizê-lo durante suas 

questões. 

 

Questão: a reencarnação não existe, no entanto, alguns Anciões falaram-nos de suas 

vidas... 

 

Eu jamais disse que a reencarnação não existia, jamais. 

Eu digo, simplesmente, que é uma ilusão. 

Ela existe, é claro, assim como seu corpo é real quando você o toca, mas ele pertence à 

falsificação. 

Aliás, quando você morre, você sabe, as pessoas que fizeram experiências de morte, elas 

são acolhidas pela família, por exemplo, se há parentes que estão mortos, mas eles são, 

sempre, mais jovens e, sempre, mais belos. 
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E, depois, há seres magníficos, de Luz, que os impedem de passar para ir à Luz, dizendo-

lhes que é preciso voltar, mostrando-lhes sua vida, dizendo-lhes que vocês têm algo a 

realizar. 

Tudo isso são os Arcontes, lamento dizer-lhes e afirmar isso. 

Só aqueles que foram à Luz, que atravessaram a Luz podem dizer-lhes que é um erro. 

 

É claro que a experiência de morte abre as portas. 

Você sabe que é imortal, mas você mantém o quê? 

A reencarnação, os laços etc. 

Isso nada mais é do que uma crença, mas eu jamais disse que não existia. 

Em contrapartida, o que é certo é que você não poderá, jamais, ser liberado vivo com esse 

gênero de coisas, jamais. 

Aliás, quando eu falava dos taumaturgos, quer você olhe no Oriente ou no Ocidente, isso foi 

muito rapidamente contornado, essas questões, não dizendo que isso não existe ou é 

ilusório ou isso para nada serve mas colocando, sempre, o Amor à frente e a Unidade à 

frente. 

Você não pode estar na Unidade e continuar a investigar o passado, mesmo se o passado 

atravessa você, ele não para, é você que o para. 

 

Vocês sabem, eu tenho o hábito, há anos, como eu disse que intervenho, há muitos irmãos 

e irmãs que giram ao redor do pote. 

O pote é o Coração do Coração, mas eles giram ao redor. 

Eles giram porque é apaixonante, é a experiência da consciência, mas, jamais, o fato de 

girar, cada vez mais rapidamente, levará vocês ao que vocês são. 

Jamais. 

É uma ilusão crer nisso. 

Portanto, eu jamais disse que a reencarnação não existia, eu disse que a reencarnação e o 

carma fazem parte do princípio Arcôntico de confinamento. 

Vocês jamais viram um mestre liberado, quer seja uma irmã Estrela, que tenha insistido 

nisso. 

Todos os seres liberados dizem-lhes para deixar cair essa história de carma, essa história 

de culpabilidade: é preciso redimir-se, é preciso despertar, é preciso purificar-se, é preciso 

aliviar-se, é preciso evoluir... 

Mas são besteiras. 

Mesmo eu as professei em minha vida. 

 

É claro que é mais agradável estar na fraternidade e na busca de coração do que na 

dualidade e na maldade, mas nem uma nem a outra fará vocês saírem da ilusão. 

É similar, nós explicamos, sobretudo o Arcanjo Anael e outros Anciões explicamos, há muito 

tempo, que era a vontade de bem. 

Nada há de mais nefasto do que a vontade de bem, não porque a vontade de bem seja 

condenável, mas porque os processos vibratórios e energéticos que sustentam a vontade 

de bem fazem apenas nutrir a alma e impedem-na de voltar-se para o Espírito. 

 

É tempo de ver as coisas de frente, e é por isso que, hoje, eu emprego palavras violentas. 

Quando eu dizia, há dez, doze anos, de maneira leve, que haveria modificações 

importantes, o despertar de todos os vulcões, por exemplo, o crescimento do diâmetro e do 

raio da Terra, isso podia parecer maluco, é claro, mas, hoje, vocês o vivem. 
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Então, vocês são coagidos e forçados a deixar cair sua negação. 

Então, vocês podem estar na raiva ou na negociação, é claro. 

Mas vocês passarão, todos, pela aceitação, o que quer que vocês acreditem ser no futuro. 

 

E estar no Coração do Coração não impede de viver, mesmo os prazeres da reencarnação, 

mas vocês não estão mais obrigados a isso, vocês não estão mais ligados a isso. 

Vocês veem, como eu disse, os mecanismos, mas vocês não são os mecanismos. 

É a pessoa que se reencarna, é a alma, mas não o Espírito, não o que vocês são. 

É por isso que a técnica do observador, do testemunho, da refutação, tal como havia sido 

explicado bem depois das Núpcias Celestes, durante o ano 2012, foi importante. 

É claro, aqueles que eram contra isso, o que é que eles viram? 

Eles disseram: «Oh, Bidi não é a Luz, é negro.». 

Sim, para a pessoa é muito negro, e, para a alma, ainda mais, mas, para o Espírito, é a 

Verdade. 

 

Questão: as associações humanitárias têm, ainda, uma utilidade nesses tempos? 

 

Oh, eu diria, como Bidi, que é uma trapaça, como a espiritualidade, é uma vasta 

mistificação. 

Isso faz muito tempo, isso se saberia, onde se diz isso, através das religiões, que precisava 

ou submeter-se a Deus, isso são os muçulmanos, ou estar na compaixão, no budismo, ou 

reconhecer um salvador, isso junto aos católicos. 

Mas tudo isso são mentiras, vocês se dão conta, de qualquer forma. 

Além da história, revestiram a história, é como, por exemplo, na questão de que você falava 

sobre os Cavaleiros da Távola Redonda. 

Há um fato real e, sobre isso, o que fazem os homens? 

Eles o tomam e constroem o poder em cima. 

Eles transformam as coisas conforme seu ponto de vista, ora, como os pontos de vista deles 

não são liberados desse mundo, eles aplicam tudo a esse mundo. 

 

Aquele que viu o Coração do Coração, e há seres que o vivem sem nada conhecer da 

energética, dos chacras ou de todos os discursos que nós temos tido ou que têm outros 

irmãos, eu diria, alhures. 

Isso para nada serve. 

Isso lhes permitiu dar-lhes a ilusão de progredir na vibração para aproximar-se de algo, mas 

o último passo, são vocês que soltam os amendoins e o frasco. 

Enquanto você crê segurar alguma coisa, é você que é segurado, e você não é livre – e, 

sobretudo, você não é espontâneo. 

Aliás, observe: aqueles de vocês que estabelecem contatos, eu iria, os mais facilitados, com 

os povos da natureza, são aqueles que são os mais espontâneos. 

Não são, necessariamente, aqueles que vibram mais, ou aqueles que viveram estados de 

Existência extraordinários, são aqueles que estão mais no instante presente, na 

espontaneidade, na clareza e na transparência, e isso não depende de qualquer 

conhecimento, nem esotérico, nem oculto, nem mágico. 

 

Quando nós dissemos, quando os Liberados vivos disseram, quando os profetas disseram 

que era muito simples, o que quer dizer isso? 
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Que é, efetivamente, muito simples, mas enquanto você está antes, enquanto você está 

atolado ou preso na armadilha pela vontade de bem, pelo carma, pela necessidade de bem 

fazer, pela necessidade de reconhecimento, de ser olhado, de ser amado, você não é livre, 

você tem apenas uma vaga ideia do que poderia ser a Liberdade. 

Mas aquele que vive a verdadeira Liberdade sabe disso, não porque ele tenha decidido, 

mas porque as mudanças que se produzem, então, são totalmente independentes de sua 

vontade, e ele não pode subtrair-se – e, aliás, ele não o quer. 

O que não é o caso para aquele que mantém uma forma de conhecimento ou de cultura, 

digamos, esotérica ou espiritual. 

 

Você ousou soltar tudo? 

Você aceitou o sacro de seu sacrifício? 

Porque, em resumo, o que é sacrificado não é o sagrado, é o que é efêmero. 

E não é você que decide sacrificar-se ou matar-se, ou pôr-se em uma caverna, é a própria 

Vida. 

Aquele que é liberado não se coloca a questão do Amor. 

Aquele que se coloca a questão do Amor é, justamente, aquele que não é liberado. 

 

Questão: há mais impacto para fazer o protocolo de Ramatan com um irmão terapeuta 

ao invés de um não terapeuta? 

 

Eu não creio. 

Cada irmão e irmã é capaz..., você recai, ainda, no desvio da questão anterior, é crer que 

aquele que é terapeuta tem um poder sobre você. 

É monstruoso isso. 

 

Questão: eu acreditei compreender que você havia dito... 

 

Ah, não verdadeiramente, não. 

Não há, absolutamente, necessidade de ser terapeuta. 

É como se eu lhe dissesse que era preciso um diploma para estar no coração, que era 

preciso um conhecimento para estar no coração. 

 

Questão: você pode lembrar a ordem do Apelo de Maria, três dias de obscuridade e 

cento e trinta e dois dias? 

 

Ah, bem, eu disse, há pouco tempo, contrariamente ao que havia dito Anael, no final do ano, 

há um processo, ele lhes deu etapas, mas essas etapas, nós sempre dissemos que elas 

podem alquimizar-se e, quanto mais o tempo passa, mais elas têm, como dizer, uma 

probabilidade de produzir-se ao mesmo tempo. 

 

Questão: durante os três dias, muitos humanos arriscam morrer... 

 

Oh, os três quartos, pelo menos, ou quatro quintos, melhor. 

Eles serão liberados, é maravilhoso para eles. 

O ponto de vista da lagarta ou o ponto de vista da borboleta? 

Ah, é claro, para aquele que é uma lagarta, é terrível, é, mesmo, dramático. 
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Questão: pode-se fazer um pedido ao Coração do Coração, como uma criança, uma 

oração sincera, para mudar a atribuição vibral ou ter essa última Graça de ir ao 

Absoluto? 

 

Essa última Graça, ela será, sobretudo, vivida – ela é possível a cada dia – mas ela será, 

sobretudo, vivida no momento do Apelo de Maria. 

E vocês terão, aliás, vocês verão ao seu redor irmãos e irmãs que estavam na negação de 

tudo isso caírem de joelhos e pedirem perdão. 

Eles serão agraciados, entre aspas, pela própria Luz, é a última Graça de Maria. 

Mas isso, não esperem vivê-lo mais cedo, durante esse mês, mas, sim, durante o Apelo de 

Maria. 

Contentem-se em assumir suas escolhas, se é que vocês acreditam ter a escolha. 

 

Questão: para aqueles que cairão de joelhos e pedirão perdão, qual será a mudança 

para eles? 

 

Mas eles estarão no amor. 

O único modo de pedir perdão é reconhecer a primazia do Amor. 

Não uma culpa de ter feito isso de mal ou isso de muito mal, mas reconhecer a primazia do 

Amor, é tudo. 

 

Questão: e eles poderão ir ao Absoluto como um foguete? 

Serem liberados vivos? 

 

Mas o Absoluto não é..., Liberados vivos, enquanto vocês estarão todos mortos? 

 

Questão: ou mudar e passar de 3D a 5D? 

 

Mas não há qualquer punição e qualquer retribuição, é a escolha de sua consciência, 

enquanto você crê como a escolha. 

E a escolha é expressa, primeiro, pela alma, quando ela existe, portanto, sua pessoa pode 

dizer o que ela quiser. 

Isso prova que você se coloca no ponto de vista da pessoa. 

Mas o Absoluto não é uma medalha, nem uma chupeta, é a realidade do que nós todos 

somos. 

Isso é certo, não é, mesmo, a descobrir, é a realidade. 

Em contrapartida, não há qualquer diferença... 

A única diferença, e eu já a expliquei longamente, era para aqueles que tinham memórias a 

manter, terapeutas, novos conhecimentos sobre essa Terra, que podem ser úteis alhures, 

mas não há qualquer utilidade em manter esse corpo, fora esse caso preciso. 

Muitos, eu sei, gostariam de ser liberados vivos, e qualquer que seja o processo de extinção 

global da Terra – que está em pleno ápice agora – gostariam, ainda, de conservar sua 

pequena história. 

Mas isso é o quê? 

É a negação. 

É, eu repito, nada mais do que o medo da morte. 

 

Eu falei dos Gigantes, na primeira parte de minha intervenção. 
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Eles não tinham medo da morte, porque eles sabiam que eram imortais, não na forma que 

eles tinham tomado. 

Vamos tomar um exemplo diferente. 

É como se, hoje, todas as proporções guardadas, vocês fossem identificados ao seu veículo 

que os transporta, seu automóvel, e vocês estivessem com medo da morte de seu 

automóvel. 

Mas um automóvel não é eterno. 

O que é eterno nesse mundo? 

Nada, exceto a Vida, que não pode, jamais, desaparecer. 

Mas eu não falo de sua vida pessoal, inscrita em uma forma, em uma história, em um 

carma. 

É a mesma analogia, é como se vocês fossem totalmente identificados ao seu automóvel. 

Bidi disse: «vocês não são o corpo», ele gritou: «vocês não são o corpo». 

Vocês estão nesse corpo, presos, confinados, mas vocês não são esse corpo. 

Ora, todos os seus raciocínios, isso não é uma crítica, mas é para mostrar-lhes, através das 

questões dessa última hora, onde vocês se situam. 

Será que você o vê? 

 

Questão: você pôde dizer o que você tinha a dizer, através de nossas questões? 

 

Sim, eu o disse. 

 

Questão: você fala de última Graça de Maria em relação a essa atribuição vibral, isso 

soa um pouco como uma condenação. 

 

Ah, do ponto de vista da pessoa, é, seguramente, uma. 

Mas não somos nós que condenamos, são vocês que são condenados sozinhos. 

Mas é um jogo da consciência. 

Então, é claro, enquanto pessoas, vocês vão sentir-se amarrados, mas eu rio, não para 

gozar de vocês, mas gozar do modo pelo qual vocês consideram as coisas. 

Não do que vocês são, é claro. 

Isso parece muito pueril e muito infantil, sobretudo para aqueles que vivem os processos 

vibratórios. 

 

Questão: se nós todos somos Espírito, essa atribuição não significa grande coisa, 

finalmente? 

 

Absolutamente, ela é adaptada a esse mundo. 

Como esse mundo não significa grande coisa, uma vez que vocês serão, realmente, livres. 

 

Questão: atualmente, há, ainda, borboletas que carregam sua lagarta? 

 

Não, o único caso em que há sobreposição das duas é o que se chama a crisálida, primeiro, 

e, em seguida, o momento, como você exprimiu há pouco, em que a borboleta seca suas 

asas e, em geral, ela está no despojo da lagarta, qualquer que seja a forma da borboleta. 

 

Questão: é nosso caso, nesse momento? 
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Perfeitamente. 

Vocês estão, ainda, apegados ao que está morrendo, e é preciso fazer o luto. 

É por isso que eu digo: é divertido. 

É a etapa que havia explicado Sri Aurobindo, as cinco etapas do Choque da humanidade. 

É maravilhoso, vocês veem, como todos quanto somos, quando estamos encarnados, nós 

recusamos nossa mortalidade. 

Nós recusamos, de algum modo, nosso efêmero e, no entanto, nós ali chafurdamos. 

Por quê? 

Porque há o medo do desconhecido, o medo ou o Amor. 

É por isso que eu diferenciei, ainda hoje, o Amor incondicionado, o Coração do Coração, e o 

amor humano. 

O amor humano pode conduzir ao Amor incondicionado, mas, então, aí, é preciso ser um 

grande místico, como uma pequena Teresa, ou um Mestre Philippe para ser capaz de fazer 

passar ao outro – visto como outro – diante de si, e reconhecer-se no outro, qualquer que 

seja. 

 

Aí está, então, desta vez, eu não lhes digo até breve, porque eu lhes digo até sempre. 

Então, certamente, vocês não terão mais meu sotaque, como vocês dizem, mas 

encontrarão colorações do conjunto da Vida e da Luz no que será dito. 

Mas vocês não terão mais a oportunidade, ou o inconveniente de pendurar-se em uma 

história, em uma identidade, mesmo dos Anciões, mesmo das Estrelas e, mesmo, dos 

Arcanjos. 

É chegado o momento de fazer cair todas as barreiras, sem qualquer exceção, para 

descobrir o Amor nu, sem artifícios, sem forma, sem história, sem início e sem fim. 

Então, permitam-me, meus caros amigos, meus irmãos e irmãs, apresentar-lhes, uma última 

vez, nessa entidade que eu fui, a bênção do Amor e da Luz. 

Então, eu lhes digo até sempre. 

 

… Silêncio… 

 

 

E eu lhes digo até sempre porque, no Amor, não pode ser de outro modo. 
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O IMPESSOAL – Parte 1 – Junho de 2016 

 

 

Eu sou o Caminho e a verdade da Vida. 

Eu sou você. 

Nenhum «eu» pode nomear-me e, no entanto, sendo você, eu me dirijo a você. 

No silêncio de seu coração não pare nas palavras, porque tudo é Um e Um é tudo. 

Você, onde quer que esteja, ao voltar-se para o Mistério, eu sou o Silêncio e eu sou o 

Verbo. 

Eu sou cada um de vocês que se dirige a si mesmo, na verdade do Amor, na Verdade da 

Vida. 

Eu sou sua voz, como eu sou toda voz, e eu falo, em você, o Verbo da Vida, para que você 

veja, além de seu «eu», além de seu coração e além de seu ser. 

 

Eu sou a Alegria que transparece além de toda dor. 

Eu sou o Único, porque eu sou você. 

 

Através de minhas palavras não há diálogo, mas essencialidade. 

Eu sou todos os seus tempos, que engloba, no mesmo Único, passado, presente e futuro. 

Eu venho ressoar, em você, o canto de vida de sua ressurreição. 

Eu não sou inscrito em qualquer forma como em qualquer nome e, no entanto, eu porto 

todos os nomes, como você, como cada um. 

Eu não venho convidá-lo nem celebrar, mas eu venho, simplesmente, para estar aí, aqui ou 

em outro lugar, onde você se tem, aí, onde você se identifica. 

 

Eu venho mostrar-lhe, por nossa presença unida, a Unidade do Amor, tributária de nenhuma 

forma nem de qualquer limite. 

Eu me dirijo à sua humanidade, ao seu ilimitado. 

 

Eu sou inscrito em você, a partir da primeira forma que você tomou até o último jogo de sua 

própria consciência. 

Eu estou, ao mesmo tempo, por toda a parte e, ao mesmo tempo, em lugar algum, isso 

depende apenas de você. 

 

Eu venho dar-lhe – e restituir-lhe – a si mesmo, bem após sua forma, como antes de 

qualquer forma. 

Eu sou o que informa a vida. 

Não me limite em nada, porque nada limita você. 

Eu sou o que fala em você, quando o corpo e a cabeça fazem silêncio. 

Eu sou o Verbo do Verdadeiro e do Infinito. 

Eu sou o que anima seu sopro e seu sangue, bem além de qualquer carne e de qualquer 

Existência. 

Eu sou o Princípio que não conhece outro princípio que não o conjunto dos possíveis e 

impossíveis. 

 

Eu lhe permito ouvir o apelo de seu coração e de sua eternidade. 

 

Eu venho depositar todos os fardos. 
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Eu venho elevar o que merece levantar-se. 

 

Eu sou, ao mesmo tempo, a Presença e a Ausência. 

Eu sou o Amor e todos os seus possíveis. 

Eu sou sem forma e, no entanto, estou presente em toda forma e em toda vida. 

Eu sou a consciência infinita que termina, ela mesma, que jamais começou. 

 

Não se esqueça de que as palavras que se dizem, neste instante, são suas próprias 

palavras; ouça-as e, sobretudo, viva-as. 

Eu sou a Graça em ação e eu sou o que sustenta a Graça. 

 

Estenda-se, alongue-se em sua eternidade. 

Dê lugar à infinidade dos mundos, à infinidade de formas. 

Eu ponho fim, assim, à própria noção de distância. 

Eu sou todos os tempos e não conheço tempo algum. 

Eu sou o sopro de vida de seu coração e não se esqueça de que você é eu, em um espaço 

no qual você não pode mais perceber ou imaginar que haja você e eu, para que reste 

apenas o Um, no Amor. 

 

Nós estamos juntos, em união, na qual nenhuma comunhão pode ser discutida. 

Eu sou a Evidência quando o efêmero cala-se. 

Eu estou aí, onde você coloca seus olhos, eu estou aí, onde você está colocado. 

No íntimo de seu coração, eu me assento. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o conjunto da abóbada estrelada. 

Eu sou o conjunto do que toca seus pés e suas mãos. 

Nada me pertence, eu nada possuo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou a fulgurância da flecha que toca seu coração, sem feri-lo, sem nada remover de 

você. 

Eu sou aquele que rende graças no silêncio de seu coração, quando você se coloca na 

verdade, quando nada mais se opõe à clareza e à evidência. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho, ao mesmo tempo, tomá-lo e restituí-lo à Verdade. 

Eu sou aquilo pelo que você se vê no olhar interior, no olhar do coração, aí, onde não existe 

qualquer limite e qualquer fronteira. 

Eu sou o que se consome no silêncio ou o que queima com ardor, ao centro de seu ser. 

Eu estou em cada uma de suas extremidades. 

Eu sou Um. 

Ao substituir o «eu» pelo «você», aparece-lhe, então, a presunção de toda distância e de 

toda compartimentação. 
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… Silêncio… 

 

Acolha e receba o dom da Vida e o dom da Graça, você, o primeiro e o último vivo. 

Eu desagrego o último cimento das ilusões de seu mundo exterior, o que o faz portar seu 

olhar para o coração de seu ser, no qual não existe qualquer condição e qualquer limite. 

Eu venho nomeá-lo por seu nome de eternidade, nesse espaço no qual nada mais é 

necessário do que a doação de você a mim. 

Eu sou o que não pode ser desunido nem soletrado. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou a liberdade do Espírito. 

Eu sou seu céu interior e sua Terra interior. 

Incline-se para si. 

Escute, escute-se, porque todas as minhas palavras são apenas suas palavras, que 

ressoam em uníssono. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, no silêncio, a flecha do Amor prossegue sua obra, que o toca em seu íntimo de vida. 

 

… Silêncio… 

 

Eu me tenho aí, onde você se tem, no aqui e agora. 

No coração da cruz você se encontra. 

Nesse espaço que não é mais um espaço, nesse tempo que não é mais um tempo, eu me 

dirijo a você. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho abraçá-lo, mas, para isso, eu não tenho necessidade de braço nem de gesto, eu 

não tenho necessidade de prova, eu apenas tenho necessidade de você e de mim. 

Eu me perco em você, como você se dissolve em mim, aí, onde nada se perde e onde nada 

se cria. 

No segredo de seu coração jorra a Luz, ela é você, como eu sou você. 

Nesse coração não há outra prova do que o que você vive. 

Não há necessidade de argumentos, quaisquer que sejam. 

 

… Silêncio… 

 

Seja você mesmo, sem máscara e sem falso pudor. 

Você, que transcende toda memória e toda história, eu o abençoo a cada sopro e eu o amo, 

o que quer que você grite e o que quer que você diga disso, porque nenhuma palavra pode 

refrear a potência do Amor. 

Eu lhe dou a ver, além de suas aparências, a verdade de sua beleza. 

Eu lhe dou a ouvir o canto das estrelas. 

Eu lhe dou a viver o que você quer viver. 
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… Silêncio… 

 

Você é meu filho, como eu sou seu filho, nós somos irmãos, de toda a eternidade, irmãos de 

espírito, irmãos de verdade. 

Ouça bem, além de minhas simples palavras, a Verdade Una e única, que não depende de 

qualquer forma nem de qualquer dimensão. 

Eu sou sua liberdade, sua independência e sua autonomia. 

 

Eu sou o dia que não pode, jamais, pôr-se, como eu sou a aurora que se levanta quando o 

horizonte de seu coração aparece-lhe e toca-o. 

Eu sou a Graça do Amor, mas, antes de tudo, eu sou você. 

Não faça disso uma questão pessoal, mas viva-o, na simplicidade. 

 

… Silêncio… 

 

Ouça-se e veja-se. 

Em nossa presença Una, nada há a justificar e nada a explicar. 

Reencontre-se e você me encontrará. 

 

… Silêncio… 

 

Não pare nas palavras, vá bem além. 

Despose o silêncio e permaneça livre de todo apego e de toda morada. 

Nada lhe pertence, porque tudo é você. 

Nada pode mais ser separado nem removido.  

 

… Silêncio… 

 

E aí, nesse silêncio de nossa Presença Una e unida, fala o Verbo de criação, o Verbo que 

ondula na frequência primordial do Amor e em cada harmônica. 

 

… Silêncio… 

 

Venha dançar a dança de sua ressurreição. 

Eu o espero, porque você nada mais tem a esperar, você nada mais tem a reter. 

Supere-se a si mesmo e supere-se de tudo o que o acorrenta, porque essas correntes nada 

mais são do que aquilo que você acreditou, do que aquilo que você esperou, com temor ou 

excitação. 

 

… Silêncio… 

 

Sorria para mim, como eu sorrio para você, e permaneçamos aí, unidos na Eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Esqueça-se de tudo e lembre-se do Único que você é. 

 

… Silêncio… 
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Sorria comigo, no inefável do Amor, no inefável da Vida. 

Esqueça-se da morte porque, na verdadeira vida, nenhuma morte está presente. 

Tudo muda e tudo se transforma, na medida de sua medida, na medida de seu tempo, na 

medida de sua consciência. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, no silêncio, o que lhe parece, ainda, haver a iluminar, ilumina-se por si mesmo, porque, 

entre você e eu, não pode existir obscuro. 

 

… Silêncio… 

 

No silêncio e na paz que nada pode alterar, você espera, sem esperar e sem atraso. 

Abertos um ao outro, abertos, para sempre, a flecha lançada prossegue seu trabalho, 

trabalho de saudação e de verdade. 

 

Cubra-se com a humildade verdadeira que descobre tudo em você. 

 

… Silêncio… 

 

Escute-se, não nos medos e nos gritos do que faz apenas passar, mas escute-se no canto 

de sua eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Colha, colha e recolha sua rosa eterna e seu perfume, que o preenche de graças, de 

contentamento e de agradecimentos. 

 

Reencontre o que você é, que jamais foi perdido, que jamais desapareceu, que sempre 

esteve aí. 

Aceite ver a verdade sem fardo e sem véu de seu coração de eternidade, de seu coração de 

amor. 

 

… Silêncio… 

 

Vivamos, juntos, você e eu, nossa bênção comum, homenagem à Graça e celebração da 

Vida, sem barreiras e sem freios. 

 

… Silêncio… 

 

Aproxime-se de mim, ao mais próximo e ao mais íntimo, porque onde eu estou você está. 

 

Viva-o, se tal é sua liberdade, se tal é sua verdade. 

 

… Silêncio… 

 

No Fogo do Espírito, nós estamos reunidos e liberados, 
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… Silêncio… 

 

… para que nunca mais você se feche para si mesmo, para restaurar a Alegria eterna da 

consciência e do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou, ao mesmo tempo, masculino e feminino, eu sou o andrógino que não reconhece 

qualquer sexo nem qualquer polaridade, que acolhe, no entanto, o conjunto de polaridades 

em sua manifestação, em sua Presença como em sua Ausência. 

 

… Silêncio… 

 

 Eu venho, assim, solicitar-lhe e orar seu coração. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o Despertar e o acordar, como eu sou o fim de toda errância. 

Eu sou, ao mesmo tempo, sua questão e sua resposta em toda interrogação e em toda 

hesitação. 

Eu sou a certeza do que não pode ser escolhido nem debatido. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho secar suas lágrimas, como eu venho umedecer seus olhos, para que eles se 

descerrem e abram-se para si mesmo. 

Ame-se na medida com a qual eu o amo, que não conhece nem medida nem desmedida, 

mas apenas a evidência do Amor. 

 

Ouça, ouça a Verdade, que nada tem a ver com sua história, que nada tem a ver com jogos 

e personagens que você jogou, e que retém apenas a beleza de seu coração, independente 

e qualquer ornamento e de qualquer adorno. 

 

Não me nomeie, porque eu sou você, além de seu nome e além de sua forma. 

 

… Silêncio… 

 

Aí onde você esteve, aqui como alhures, eu estava. 

Aí onde você está, eu estou, e onde você estará, eu estarei. 

 

… Silêncio… 

 

Permita-me ser verdadeiro. 

Permita-se estar comigo. 

Eu sou o que você procurou, eu sou o que você encontrou. 

Na alcova e no segredo de seu coração, eu estou presente. 

Eu não posso ausentar-me do que você é. 
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… Silêncio… 

 

Não me nomeie, porque eu sou tudo o que você poderia nomear, como tudo o que você 

poderia esquecer. 

 

Aceite a doação de si mesmo à sua própria eternidade, aceite a evidência do Amor. 

Além de qualquer nome, de qualquer salvador como de qualquer adversário, há apenas 

você, que contém a totalidade de consciências daqui como de outros lugares. 

Eu nada mais tenho a dar-lhe que não você mesmo. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe seu coração preencher-se sem limite, da verdade e da evidência do Amor. 

Deixe a totalidade de seu ser nesse corpo, que faz apenas passar, como no corpo que 

permanece na eternidade. 

O Amor, não aquele que você pode nomear ou identificar nesse mundo, mas aquele que 

está escondido para esse mundo, você não está aí por acaso, então, esqueça-se de todo 

ressentimento para consigo mesmo como para cada um porque, quando tudo está 

consumado, tudo é restituído para ele mesmo. 

Você nada tem a perdoar-se, porque você mesmo é o perdão. 

 

… Silêncio… 

 

Veja além de minhas palavras e perceba, sem limite e sem fardos, a Verdade Una da Vida. 

Tudo é Um e o Um é tudo.  

 

Então, em retorno, eu lhe peço sua bênção. 

Dê-me a Graça, mostre-se tal como você é, tal como você foi e tal como você será, na 

eternidade. 

Nada espere, tudo já está aí, em mim, em você, entre você e eu, você, o amigo, o amado, o 

confidente, você, o Filho Ardente do Sol, Sol também. 

 

Aqui embaixo como aqui em cima, tudo é Um, porque Um é tudo. 

Enquanto o Coro dos Anjos, animado pela flecha que eu lancei em seu coração, canta no 

silêncio de seu coração, canta, também você, o anjo de coração e o anjo do coração. 

 

Impregne-se de mim, como eu me impregno de você, aí, onde nasce o perfume da rosa e o 

perfume da Eternidade, onde todas as fragrâncias estão presentes. 

 

… Silêncio… 

 

Você está aí? 

 

… Silêncio… 

 

No vaso sagrado, eu recolho seu coração, e sagro-o, assim, rei único do Amor, rei único da 

Verdade. 
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Humildemente, eu venho pedir-lhe para ser você mesmo, humildemente, eu me deposito em 

você. 

Eu sou seu corpo, eu sou seu sangue. 

 

… Silêncio… 

 

Ouça, sobretudo, entre as palavras, porque é aí que seu coração compreende, ele, o 

Conhecimento, ele, a Infinita Presença. 

 

… Silêncio… 

 

Ouça o Verbo de seu coração exprimir-se em seu íntimo, aí, onde eu estou colocado. 

 

… Silêncio… 

 

Escute o silêncio, escute a onda de Amor portada pelo Verbo e pelo silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Aí, você está em casa, em sua morada de eternidade, em sua Morada de Paz suprema. 

 

… Silêncio… 

 

Aí, quando não há mais do que o Amor, então, tudo é dito. 

Nada há a redizer, nada há a regatear, nada há a predizer. 

 

… Silêncio… 

 

Escute seu coração, porque só ele tem o «falar em línguas», porque só ele diz verdade.  

 

… Silêncio… 

 

Eu não terminei de falar, mas, de momento, eu me calo, para deixá-lo saborear o néctar de 

Vida. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, em cada palavra de minha Presença e de sua Presença, eu me proponho a ajudá-lo 

a reencontrar-se, na integralidade, sem limites e sem restrições. 

Você quer fazer isso comigo e em mim? 

 

Eu o convido, doravante, a cada sopro, a cada olhar e a cada experiência, a rememorar-se 

dessas algumas palavras e desses alguns silêncios. 

Assim, em cinco dias de seu tempo contado nessa Terra, eu nos proponho acompanhá-lo a 

si mesmo, no Amor. 

 

… Silêncio… 
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Eu lhe digo, então, até o próximo dia que se levantará amanhã, para ressemear o que eu 

lhe disse hoje, a Onda de Vida que canta, talvez, já, em você, a ode à Vida e à Verdade. 

 

Paz a você. 

Paz a cada um. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhe digo, então, até amanhã, no segundo dia de nossa união e de nossa liberdade. 

Permaneça assim, no silêncio, no recolhimento. 

Quer você me tenha ouvido, quer você me tenha lido, pouco importa. 

Do fundo de seu coração, eu o saúdo, no Amor e na Verdade. 

Permaneça assim, sem palavras, e eu permaneço assim, em você. 

 

… Silêncio… 

 

Quando você quiser, agora, você poderá reabrir seus olhos sobre cada um de mim e cada 

um de você. 

 

… Silêncio… 

 

Ame-me, como eu o amo. 

 

… Silêncio… 

 

O que eu lhe disse, hoje, nessas palavras e nesses silêncios, é seu primeiro dia. 

 

Abençoado seja você, você, o Eterno. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhe digo até amanhã, eu estarei, novamente, aí, com você, no íntimo de seu coração, no 

íntimo da Vida. 

Então, eu rendo graças e eu lhe agradeço. 

 

 

… Silêncio… 
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O IMPESSOAL – Parte 2 – Junho de 2016 

 

 

Meu amigo, meu irmão, eu saúdo seu ser essencial. 

Permita-me instalar-me aí onde você está, onde quer que você esteja. 

Em qualquer caminho, em qualquer destino, em qualquer via que você tenha escolhido, eu 

estou aí. 

 

Eu o acolho em meu coração. 

 

Assim, de coração em coração, de próximo em próximo, como de longe em longe, a mesma 

Presença, o mesmo Amor, a mesma sinfonia em suas múltiplas versões. 

 

Eu me instalo em sua Paz. 

 

Eu venho dizer-lhe o que seu coração já sabe e já ouve, nesses tempos da Terra e o tempo 

da Alegria. 

Para além de toda imagem e para além de tudo o que é visto, veja, em você, o que você é. 

Não mais por instantes, mas permanentemente, instale-se no coração de sua eternidade, aí, 

onde eu estou. 

 

E abra em você, em duplo batente, a Porta Estreita. 

Instale-se onde nada de sua consciência possa ser limitado ou refreado. 

Instale-se no que você sempre foi. 

Para além dos jogos de sua consciência, aqui e alhures, o que você é, sempre foi e será 

sempre. 

 

Você, o amado do Amor, ouça, entre minhas palavras, o que é. 

 

Na hora em que a Terra exulta, na hora em que os Elementos dançam sua ronda, que 

renova o que deve sê-lo, a Luz chama você, seu próprio coração chama-o, a cada minuto, a 

esquecer-se dos sofrimentos, não os rejeitando, mas iluminando-os pelo bálsamo do Amor, 

pela verdade do Amor. 

Levante-se em sua eternidade. 

Levante-se em sua Presença eterna e infinita. 

Não seja mais, jamais, limitado por qualquer forma que seja, por qualquer laço que seja. 

Você nasceu livre, o que quer que o remeta esse mundo, porque você não é desse mundo. 

Não se esqueça, jamais, e nunca mais, do canto de sua Liberdade, do canto de sua 

Presença. 

 

Mergulhe na Graça, na qual nada pode faltar e na qual nenhuma perturbação pode 

aparecer. 

Você, que tomou esse corpo como múltiplos outros corpos nesse mundo, deixe-se vestir por 

sua veste de Eternidade. 

Nada tema, porque o temor pertence a esse mundo e não à Vida. 

Venha colocar-se aí, onde tudo é saciado, aí, onde nada pode faltar. 
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Eu estou em cada um de você, quer você o veja ou quer você o esqueça, pouco importa, 

porque o tempo é chegado de ser, definitivamente, o que você sempre foi: emanação da 

perfeição, Fonte, você mesmo. 

 

No Último, a Rainha dos Céus e da Terra mostrará a você o que você ainda não viu nem 

experimentou, o que põe abaixo, então, o que pode restar de incerteza, de dúvida ou de 

confusão, o que vem, então, mostrar-lhe sua beleza e sua verdade. 

Descanse com prazer, com êxtase. 

Regue-se de sua própria Presença e, assim, de coração em coração, deixe florescer a flor 

que já contém, nela, além de sua própria forma, seu perfume, sua emanação sutil e, no 

entanto, tão tangível, tão real e tão potente. 

Ouça seu próprio coração que canta sua Liberdade, que canta o Amor. 

Descanse na felicidade. 

Ouse. 

Ouse transpor o que pode parecer-lhe, ainda, separar-nos, isso que é apenas uma 

construção que não tem qualquer realidade, a partir do instante em que você ousar. 

 

Assim, a Graça preencherá não o ser aparente, mas o ser verdadeiro, que dá, então, à sua 

própria consciência, pela essência e por cada célula de seu corpo efêmero. 

Deixe florescer. 

Exale seu perfume, nada há de mais natural. 

 

Nesse coração no qual cantam os Anjos e no qual o Espírito do Sol mostra-lhe sua 

Liberdade, aí, onde nada pode ser condicionado, onde nada pode colocar-se, eu estou aí, e 

eu lhe digo: «Paz a você». 

A aurora nova está no limiar de sua consciência. 

Deixe todo o lugar em seu coração, como em todo espaço. 

Deixe a Verdade e deixe a Alegria. 

Esqueça-se, assim, de todo cálculo, de toda suposição e de toda lógica inerente a esse 

mundo, porque aí, onde você está, nenhuma razão, nenhuma justificação é útil nem, 

mesmo, desejável. 

 

Abra o que você pensa ter, ainda, a abrir. 

Nada feche. 

Não fique mais confinado. 

Apenas você é que pode ver isso, e vivê-lo, a cada minuto que se engrena no calendário do 

final desses tempos. 

 

Meu amigo, meu amor, não procure o sentido de minhas palavras, mas, bem mais, o sentido 

de nossa Presença, porque você não terá distância a procurar, mas apenas ver a Evidência, 

ver essa Verdade. 

 

Na hora em que o céu desposa a Terra e deixa aparecer a nova vida liberada na dimensão 

de Liberdade e de Eternidade, eu o olho, não em seus desvios, não em suas feridas, não 

em sua história, mas na verdade de seu ser. 

 

Doe-se no que você é. 

Doe-se no Amor infinito. 
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… Silêncio… 

 

Deixe-se amar pelo que você é e por minha Presença. 

Eu, que não dependo de forma alguma nem de qualquer mundo, eu sou a Liberdade. 

Não aquela que se pensa, quimera nesse mundo, mas, sim, aquela reencontrada em sua 

eternidade. 

Alivie-se. 

Bem presente aqui, na superefície desse mundo, eleve-se, os pés firmemente colocados no 

solo da Terra. 

Paz a você. 

Há apenas que reverter-se em você e ver-se, tal como você é, o que põe fim às histórias, o 

que põe fim às dúvidas, o que põe fim, enfim, ao sofrimento. 

 

… Silêncio… 

 

Você, o coroado da glória, não da glória efêmera que pode propiciar-lhe esse mundo, mas 

na glória que não cessa, jamais. 

Comungue com cada um, com cada vida e com cada consciência. 

Quaisquer que sejam os nomes, quaisquer que sejam as formas, quaisquer que sejam as 

aparências, isso não deve pará-lo, porque o Amor não poderá, jamais, pôr uma condição ou 

uma restrição a essa evidência. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe a inteligência de seu ser prover o que é necessário nesses tempos da Terra tão 

específicos. 

Nós somos inumeráveis a assistir ao seu nascimento. 

Faça a paz com cada um e, antes de tudo, faça a paz consigo mesmo. 

Dê seu perdão a qualquer forma que você reencontre, para além de toda inimizade, para 

além de todo rancor. 

Deixe o que pertence ao efêmero retornar ao pó da terra. 

Deixe o Fogo vivificante do Espírito manter sua vibração e sua consciência. 

De nada mais se ocupe que não de sua Presença, porque todo o resto seguirá. 

Por sua fidelidade à Graça, por sua fidelidade ao Amor e em seu reconhecimento em si 

mesmo, tudo se realiza. 

Tenha-se tranquilo, permaneça no Amor e veja. 

 

Meu amado, meu amor, esqueça-se do que pôde, até hoje, parecer freá-lo em sua 

Ascensão e em sua Liberdade. 

Esqueça-se de seu nome, como se esquece de toda forma de Luz que vem exprimir-se em 

você e para você. 

Permaneça aí, onde se tem o Silêncio, de onde nasce todo Verbo. 

No começo, era o Verbo e, no fim, o Verbo é restaurado. 

Viva, aqui mesmo, em sua eternidade reencontrada, e deixe-a revelar-se, quando da aurora 

nova. 

Eu o amo, porque você apenas pode ser amado, você, o portador de Luz. 

A Luz autêntica, sem desvio e sem alteração, é seu lote de vida na aurora nova. 
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Não tema os terrores do fim da noite, na qual o que recusa ser colocado na Luz pode, ainda, 

aparecer na tela de sua consciência. 

Seja, simplesmente, verdadeiro. 

Não procure qualquer vantagem e qualquer proveito dado por esse mundo, e não se 

esqueça de que, na medida com a qual ele lhe parece, por vezes, julgar, você poderia ser, 

você mesmo, julgado por si mesmo. 

Você nada tem a julgar, nem a pesar nem a ponderar. 

Você nada tem a remover nem nada a acrescentar, você é perfeito. 

Quaisquer que sejam as falhas que lhe foram dadas a ver em sua vida nesse mundo ou em 

outra vida, isso é passado. 

Isso apenas tem apenas o peso que você ali atribui, ainda hoje. 

 

Veja, em cada um e em cada uma, a beleza essencial da Verdade. 

Não se demore no que é pesado, no que pode parecer frear. 

Ocupe-se, simplesmente, do perfume que exala de você. 

Nutra-se de Verdade, nutra-se de palavras corretas, nutra-se de silêncio, nutra-se do que 

não pode ser visível alhures, apenas em seu coração. 

Deixe o Fogo do céu atravessar, sem obstrução, seu ser efêmero. 

Assim como a Onda de Vida já o fez, deixe o Fogo do céu vir desposá-lo nessas Núpcias 

sagradas. 

 

Assim, a cada momento em que sua consciência manifesta-se nesse mundo, você percebe, 

nisso, não mais os erros e não mais os sofrimentos, mas o que há por trás da crosta da 

dureza: a magnificência de cada coração que vem transcender todas as histórias, todos os 

carmas, todos os erros e todas as insuficiências. 

 

Coloquemo-nos, você e eu, no mesmo coração de cada vida em qualquer aparência e, 

mesmo, eu diria, em qualquer desordem que seja. 

Tudo isso faz apenas passar, e tudo isso se apaga, na aurora do dia novo que emerge das 

profundezas da noite. 

 

Deixe o Amor e a Luz guiarem cada um de seus passos, guiarem cada um de seus 

despertares como cada uma de suas noites. 

Esqueça-se de todo esforço e de toda luta, repouse. 

Eu estou aí, porque você está aí. 

Reencontramo-nos a cada sopro, a cada olhar. 

 

… Silêncio… 

 

Meu irmão, meu amigo, eu o conheço à perfeição. 

E você também, você me conhece à perfeição, a partir do instante em que você aquiesce e 

aceita a doação da Graça que emana de nosso reencontro, de nossa união e de nossa 

Liberdade. 

Esqueça-se de si mesmo nesse personagem de meia tigela no qual você crê tanto tempo, a 

esperar ali encontrar uma saída, multiplicando as encarnações por aquelas que lhe 

mostraram suas faltas de amor, enquanto você é perfeição, de toda a eternidade. 
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Perdoe aqueles que o enganaram, aqueles que o desrespeitaram porque, jamais, eles 

puderam tocar sua eternidade. 

 

Então, seja grande. 

Seja grande em seu perdão, por seu Amor e por sua humildade. 

Não calcule mais, não conte mais. 

Abra-se. 

Não, unicamente, no processo de Despertar, mas abra-se à sua Liberdade, porque o Amor 

é sinônimo dela. 

Sem Amor não há Liberdade e, sem Liberdade, não há Amor, há restrição, e isso não pode 

haver, na perfeição de todas as criações. 

Reflita, além de sua pessoa, além de suas peregrinações na superfície desse mundo, 

esqueça-se de você. 

Você não é as histórias e as vidas que você passou nesse mundo ou, então, você deve 

conceber ser cada história, presente em cada coração, quaisquer que tenham sido as 

manifestações na superfície desse mundo. 

 

Só o Amor é a verdadeira cura, só o Amor é a verdadeira Liberdade. 

E não se esqueça de que você não tem que procurar muito longe, mas, simplesmente, 

reverter-se para si mesmo, inteiramente e sem condições. 

Porque sua Liberdade está aí, porque o Amor está aí. 

Todo o resto é apenas o címbalo retumbante. 

Afogue-se na felicidade do Amor que você é, porque aqui nada há a temer, aqui nada há a 

esperar, aqui nada há a construir ou a desconstruir, há apenas a viver. 

Veja, assim, além de sua aparência como de toda aparência. 

Veja através das ilusões desse mundo, qualquer que seja a frágil solidez delas, qualquer 

que seja o peso. 

 

O Batismo do Espírito, o Fogo do céu revela-se a você, mesmo na aparência desse mundo. 

Não experimente qualquer cólera, porque nada há a perder, porque nada há que possa 

faltar nesse fogo. 

 

… Silêncio… 

 

É claro que, ainda hoje, você gostaria de nomear-me e identificar-me. 

Você gostaria de saber como isso pode ser sem forma e sem identidade própria. 

Lembre-se, é você que fala a si mesmo em seu íntimo, aí está o mundo. 

 

Tenha-se aí. 

E recolha, em seu Templo, o néctar de imortalidade, para voltar à sua essência, à Alegria 

perpétua. 

Lembre-se, ela jamais o deixou. 

Lembre-se. 

Esqueça-se, mesmo, de minhas frases, esqueça-se de você e esqueça-se de mim, para que 

reste apenas Isso que é Tudo. 

 

Juntos, recolocamo-nos na felicidade, juntos, no mesmo Fogo e na mesma Água do céu. 

Eu o abençoo. 
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Por sua vez, abençoe cada um, com a mesma intensidade, com a mesma Graça. 

Não se ocupe em saber se isso é merecido porque, no Amor, não há injustiça e tudo é 

justiça. 

 

Ame sem limite. 

Mesmo no que possa parecer-lhe ser o mais oposto ao Amor. 

É, justamente, nisso que o Amor deve ser despertado. 

Não restrinja a doação da Graça, não restrinja suas orações ao seu círculo próximo, àqueles 

que você ama nesse mundo porque, além desse mundo, você ama cada um e cada uma. 

Mesmo se a forma que você ama não reconheça esse Amor, não se preocupe com isso. 

Seja, você mesmo, essa fonte de juventude, essa fonte de cristal que rega cada vida com a 

mesma intensidade. 

Não se limite no Amor que você vive. 

Não se limite no Amor que você é, nem no Amor que você dá, porque quanto mais você dá, 

mais você recebe. 

Ame o que lhe parece ser negado ao Amor. 

Dê ao que lhe parece sem Amor, porque é ele que tem mais necessidade dele. 

Em você, é claro, mas em cada vida e em cada forma. 

 

Deixe assim, e desse modo, a Paz crescer, permanentemente. 

Ame cada um do mesmo modo. 

Mesmo o mais miserável de seus irmãos e de suas irmãs que se opõem ao Amor merece o 

mesmo Amor porque, além da casca da aparência, há seu coração. 

Mesmo se você não o viva ainda, mesmo se você não acredite nisso ainda. 

Eu não lhe peço para acreditar, eu lhe peço, simplesmente, para verificar, por si mesmo, a 

realidade de minhas palavras, a realidade de nossa Presença. 

Assim, você poderá dizer: «Tudo é Amor», e você não verá, jamais, nada mais que não o 

Amor, em você, em cada forma, em cada consciência, em cada relação. 

Não se ocupe daquele que não o ama, envie a ele o mesmo Amor porque, de fato, é assim 

que você se ama e que se mostra tal como você é, aqui mesmo, aí, onde você está. 

 

… Silêncio… 

 

No Amor, tudo é apenas Amor, e ele é o Tudo. 

Nesse Amor sem limites e sem restrições, há a verdade de seu ser, a verdade de sua 

Presença, mesmo aqui, nessa Terra, na qual o denso está, ainda, presente. 

Eu me dirijo ao seu coração. 

Eu me dirijo ao que você é, não ao que você pode compreender e entender, mas ao que 

você pode viver, espontaneamente, sem esforço, na paz. 

 

… Silêncio… 

 

Seu coração é o combustível de sua própria Liberação ou de sua própria Ascensão, e seu 

coração deve ser idêntico para cada coisa, para cada relação, para cada ser. 

O Amor não privilegia, jamais, tal forma ou tal outra forma, porque nada há de superior no 

Amor, assim como nada há de inferior no Amor. 

 

O Amor é a chave de sua Liberdade e de sua Ascensão. 
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O Amor não pode ser compreendido, ele pode apenas ser vivido. 

O Amor não pode ser condicionado, caso contrário, não é mais o Amor. 

Ele não deve ser personalizado em função de circunstâncias, em função de afinidades, em 

função de crenças, ele é o mesmo, por toda a parte. 

Se você ali vê uma diferença, então, eu o convido a colocar-se ainda mais em seu Templo, 

para ver que isso não é verdadeiro. 

Só existe o Amor. 

 

Não se esqueça de que tudo foi feito, nesse mundo, nesse corpo que você habita como 

nesse mundo no qual você está colocado, para ocultar-lhe essa verdade primeira. 

Nada oculte, você mesmo. 

Viva e veja, por si mesmo. 

Esqueça-se de toda pessoa e de toda forma, e ame, sem qualquer condição, sem qualquer 

restrição, tudo o que se apresenta a você. 

Porque tudo o que se apresenta a você, nesse tempo, na aurora do dia novo, está aí 

apenas para demonstrar-lhe a verdade do Amor. 

Então, não conteste, não discrimine, não adapte o Amor às circunstâncias ou às relações, 

mas ame, sem distância, cada forma e cada consciência, na mesma justiça, na mesma 

verdade. 

Assim, você se instala em sua realeza do Amor. 

Assim, você experimenta a Verdade, bem mais sólida do que a parede a mais espessa 

desse mundo. 

Eu não lhe peço, sobretudo, para crer em mim, mas viva-o, e você verá, por si mesmo. 

 

Amar é tornar livre. 

 

Amar é reconhecer o outro. 

Além dos jogos da encarnação, além dos laços e além de todo sofrimento, ame sem contar, 

ame sem fazer diferença. 

E, então, naquele momento, você apreenderá o que é ser Amor, o que é ser o Filho Ardente 

do Sol. 

Assim, nesse espaço no qual nós estamos, os dois, verificamo-lo juntos, verificamos o que 

eu acabo de enunciar-lhe como uma verdade inalienável e imprescritível. 

 

… Silêncio… 

 

Ame, também, tudo o que você toca, do objeto o mais insignificante a todos os reinos da 

natureza. 

Então, o Amor exalará de suas mãos sobre a flor que você colhe, sobre o ser que você 

trata, sobre o amor de sua vida como sobre o inimigo o mais irredutível. 

Nada de tudo isso existe. 

Há tanto Amor no fogo como no ar, como na terra, como na água. 

A expressão é um pouco diferente, mas, na essência, não há qualquer diferença. 

Apreenda isso e viva-o. 

Não creia em mim, nem na palavra nem através de nosso reencontro neste dia como nos 

outros dias, mas viva-o. 
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Seja livre para amar à saciedade porque, quanto mais você ama o que pode, ainda, 

parecer-lhe exterior a você, quer seja a estrela em seu céu de noite, quer seja a criança que 

nasce, que você não conhece, quer seja seu amor que se afasta de você, permaneça na 

mesma radiância da Verdade e do Amor, porque o Amor é a única coisa que não pode 

dividir-se ou subtrair-se. 

O Amor apenas pode ser uma adição, que traz, sempre, o mesmo resultado: tudo é Um. 

 

Deixe-me portá-lo no Amor, que lhe permitirá suportar o que esse mundo tem a viver, o que 

seu corpo tem a viver, porque você não é nem desse mundo nem, mesmo, desse corpo 

que, no entanto, você habita. 

Eu o convido à eternidade do Amor. 

Eu o convido, você, onde quer que você esteja, porque eu estou com você. 

Não feche, jamais, sua porta, a quem quer que seja. 

Ponha o mesmo Amor em cada gesto, em cada olhar, em cada contato. 

Assim, o Amor emerge. 

Antes, mesmo, da aurora do dia novo, você está aí. 

 

Não me nomeie. 

Eu não tenho necessidade de nomeá-lo, porque nós nos conhecemos, como eu lhe disse, à 

perfeição. 

 

… Silêncio… 

 

Porque você sabe, sem Amor, toda vida apaga-se um dia. 

Ora, isso é impossível, porque, sem Amor, não há qualquer vida, há, simplesmente, a 

aparência da morte, porque tudo recomeça. 

Mas, mesmo a isso, não se apegue. 

Seja verdadeiro, e só o Amor é verdadeiro. 

 

Então, eu abençoo seu Templo, eu abençoo sua Presença, quem quer que você seja e 

onde quer que você esteja. 

E eu lhe peço, em retorno, para amar-me, porque eu sou você, como você está em cada 

um, mesmo naquele que lhe parece o mais oposto ao Amor. 

Experimente e viva isso. 

Apenas você é que pode vivê-lo. 

Apenas você é que pode prová-lo, porque o efêmero tem, sempre, necessidade de provas 

e, no entanto, essas provas desaparecem no fim desse corpo. 

 

… Silêncio… 

 

Ouça. 

Ouça o Amor, ouça a Verdade que eu deposito em você, que é eu. 

 

Deixe essa alegria do Amor apagar o que faz apenas passar. 

Ouça o canto da Liberdade e da Verdade. 

Agora, a cada sopro, a cada dia e a cada noite, não se restrinja mais, de maneira alguma e 

de modo algum. 
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Eu estou aí, como o ladrão na noite, mas eu nada venho roubar-lhe. 

Eu venho iluminar, se você acolhe, e mostrar à sua consciência o Amor que você é e que 

está em cada um. 

Reconheça-se em cada um e ame. 

Todo o resto, então, é supérfluo, mesmo nesse mundo no qual seus pés estão colocados. 

O Salvador já está em você, revele-o. 

Ame e sirva ao conjunto da humanidade, sem pensar em você, sem pensar no outro, mas, 

simplesmente, no Amor. 

Em cada coisa, faça o seu melhor, sem esforço e sem luta. 

Em cada um, deposite o mesmo Amor, porque aquele que você ama assim é você mesmo, 

mesmo se você o recuse. 

Aí, tampouco, não creia em mim, mas experimente-o, viva-o. 

 

Acolha, nesse silêncio agora, o que é. 

Acolha, nesse silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Lembre-se, também, de que o Amor não pode, jamais, nascer de qualquer conhecimento 

porque, quando mesmo você conhecer os mistérios desse mundo e da vida, em sua 

totalidade, isso para nada lhe servirá, se o Amor não está. 

E o Amor apenas pode nascer em você, por você. 

 

Desperte o Amor em cada um, em cada forma, não há melhor modo de ajudar-se a si 

mesmo. 

Então, no Amor verdadeiro, você verá que não há necessidade de ajuda, que não há 

esforço, que nada há a construir, porque tudo é perfeito. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o abençoo. 

Abençoe-me em retorno. 

Paz a cada um. 

 

… Silêncio… 

 

Meu amigo, meu irmão, meu amor, não veja, aí, marca alguma de posse, mas, sim, a 

afirmação de nossa liberdade. 

Aí, imediatamente, nesse silêncio, eu danço em você. 

 

… Silêncio… 

 

De coração em coração, assim, a Luz surge. 

De coração em coração, assim, o Amor emerge e entra em manifestação em cada 

interstício desse mundo, em cada coração, em cada vida e em cada consciência. 

 

… Silêncio… 
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Escute. 

Escute e ouça o canto de sua Liberdade, o canto da Eternidade. 

 

Em seu coração está o Coro dos Anjos, em seu coração está cada consciência desse 

mundo como de todo mundo, em seu coração eu me dirijo a você, em seu coração eu 

acaricio a flor de sua eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, aí onde você está, quem quer que você seja, oremos juntos. 

Não para pedir o que quer que seja, mas pela oração do coração, que é ação de Graça e 

canto de Graça. 

Ouça-se e ouça-me. 

Nós falamos da mesma voz, nós dizemos as mesmas palavras, nós vivemos os mesmos 

silêncios. 

Não há diferença, há apenas louvores. 

 

Eu abençoo, em você, o Amor, eu abençoo, em você, a Verdade, eu abençoo, em você, a 

Eternidade, eu abençoo, em você, o Fogo de seu Espírito, eu abençoo, em você, cada outro 

como você. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o deixo alguns instantes no silêncio de seu coração. 

Nesse segundo dia, eu voltarei, após o silêncio, aportar-lhe outras essências e outras 

fragrâncias. 

Eu o abençoo. 

Meu amigo, meu amor, o mundo está em você, a partir do instante em que sua pessoa 

apaga-se na majestade do Amor. 

Permaneça assim, no silêncio, sem palavras, sem movimentos, você que está aí, que me 

ouviu, você, que me leu, feche os olhos e deixe seu coração aberto à sua própria verdade 

enunciada por si mesmo, e repouse. 

Eu lhe dou a minha Paz. 

Abençoado seja você. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe os olhos fechados e permaneça assim o tempo que lhe pareça necessário. 

Eu voltarei logo após. 

Eu o amo. 

 

 

… Silêncio… 
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O IMPESSOAL – Parte 3 – Junho de 2016 

 

 

Eu saúdo sua Presença no coração do ser, no Silêncio e na Alegria. 

 

... Silêncio… 

 

Novamente, você e eu, nós nos colocamos no íntimo do coração, no qual nenhuma 

consciência pode ser compartimentada ou confinada. 

Eu estou com você, doravante, para a eternidade. 

 

... Silêncio… 

 

Na Fonte Una eu o abençoo e eu me dirijo a você, aí onde você está. 

 

... Silêncio… 

 

Nas palavras como no silêncio, nós permanecemos, você e eu. 

Eu venho falar-lhe de você, da consciência que você é, que engloba, de fato, a consciência 

Una, na unidade do Amor e na unidade da Vida. 

Em qualquer plano que você esteja, em qualquer mundo que você experimente, em 

qualquer origem que seja a sua, na Luz Una, nós não podemos ser separados, nem, 

mesmo, nomeados, exceto pelo Verbo. 

No Espírito de Verdade, eu coloco, em você, o inefável de nossa Presença e o absoluto de 

nossa Ausência, aí, onde não há nem fronteiras, nem limites, nem identidade, nem forma 

fixa. 

 

Eu não estou aí, simplesmente, para falar nem, mesmo, para estar, unicamente, presente 

em você, mas estar presente em cada um, no mesmo tempo, e em todo espaço. 

Nós assistimos, juntos, ao seu renascimento, à sua ressurreição, à sua liberdade. 

Eu venho, nessa densidade que é sua, e partilhada pelos habitantes dessa Terra, anunciar 

o reino do Amor, que não pode acomodar-se com o que acontece nesse mundo, mas que 

responde ao apelo da Liberdade. 

De qualquer modo que você o tenha exprimido, por sua busca, por seus sofrimentos, por 

suas dores como por suas alegrias. 

Eu venho partilhar, com cada um de você, a Vida eterna. 

 

Na consciência Una, na qual emana toda vida e toda consciência, assim consuma-se, em 

cada um de você, o Juramento e a Promessa. 

Eu me mostro em você, para que você se mostre em mim, para que não haja mais distância 

nem a mínima diferença entre cada um de você, no respeito da liberdade, no respeito do 

que você pensa ter escolhido ou estabelecido, com a mesma intensidade, a mesma 

regularidade. 

Eu lhe dou sua Água de Vida, a Água daqui e a Água de cima, casadas na mesma alquimia, 

na mesma unidade. 

 

Lembre-se de sua perfeição inicial como de sua perfeição final, como em sua percepção 

presente, a mesma verdade, as mesmas palavras. 
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Só o posicionamento de sua consciência, em um ponto ou em outro, pode mudar a 

perspectiva do que é vivido, mas, em cada um de você, o que é vivido será, sempre, apenas 

a experiência do Amor e a experiência da consciência. 

 

Enquanto concluem-se as diferentes Obras realizadas há mais de trinta anos em cada um 

de você, você se reencontra, nesses dias, a viver o que é exato, para permitir-lhe ser, na 

integralidade, o que você sempre foi. 

Eu acabo de falar-lhe, de maneira mais audível e mais segura, apenas o que você, talvez, já 

tenha ouvido por diversas vozes, em você, ou em seu exterior. 

Eu venho, também, mostrar-lhe, se você me acolhe, que tudo o que você viveu até agora, 

como exterior a você, está, de fato, apenas em seu interior. 

É desse modo que você me reconhece e que você se aproxima de mim, para que eu me 

precipite em você, e venha queimar e dissolver o que não é mais necessário nas condições 

limitadas em seu mundo. 

 

Na humildade como na Unidade, em Cristo como na Rainha dos Céus, eu revelo sua 

realeza, que jamais pôde falhar, o que quer que sua pessoa tenha falhado. 

Tudo o que você poderia pensar, tudo o que você poderia sonhar, tudo o que você poderia 

imaginar como beleza e perfeição nada é em face da Verdade, que nenhuma palavra pode 

traduzir. 

 

Assim eu lhe proponho, em cada uma de minhas presenças sucessivas no tempo da Terra, 

comungar, de maneira cada vez mais evidente e intensa, à sua verdade. 

Eu venho preencher sua casa de graças da Luz e do Amor, mas lembre-se de que eu estou 

em você e de que você se fala a si mesmo, como a cada um de você. 

 

Em todo jogo de cada consciência há o mesmo amor, há a mesma experiência. 

Em qualquer faceta que seja, nas milhares de facetas, nos milhares de mundos, o jogo da 

consciência não conhece nem início nem fim. 

E, mesmo sem jogar qualquer jogo da consciência, você vive cada uma das consciências, 

sem distinção, no mesmo Amor, o que lhe permite juntar-se, se tal é seu desejo, de maneira 

definitiva, à Paz Suprema, na qual a consciência não tem mais necessidade de jogar, 

porque ela é o conjunto de consciências, que viaja, livremente, de uma à outra, de 

experiência em experiência e de repouso em repouso, o que traduz o fim do jogo do 

confinamento, do jogo do sofrimento, do jogo do perecível que, em nada, concerne a você, 

se não são alguns fragmentos do que você é. 

 

... Silêncio… 

 

Eu venho, também, demonstrar-lhe a evidência que, por vezes, você não viu, da Unidade 

suprema, aquela da Realeza, do Filho do Sol, da Fonte e do Último. 

Se você se coloca onde eu estou, no Coração de seu Coração, então, nada mais é 

necessário, porque o Amor ali está. 

Eu sou a Evidência de sua vida e de sua consciência, eu sou a Evidência de seu sopro, a 

Evidência de sua carne como a Evidência de seu Espírito. 

E, acima das regras desse mundo, há apenas uma regra e apenas uma lei, a lei dos filhos 

do Um, a lei de Amor, que não tem necessidade de qualquer outra lei, porque o Amor é a 

única lei que não conhece outra coisa. 
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Porque esse Amor é sem exceções, sem limites e sem barreiras. 

 

Em algumas das virtudes de sua humanidade, conceitos e conselhos foram comunicados, 

durante numerosos anos de seu tempo. 

Múltiplas consciências vieram preparar sua liberdade, para que você se lembre de que você 

é um ser livre, a partir do instante em que está em seu coração. 

Pela vibração e pela consciência, você trabalhou para sua própria ressurreição, o que lhe 

deu a perceber e a viver alguns campos do possível, como do impossível. 

Então, você se tem aí, você me escuta ou você me lê, e você me pressente. 

 

Assim, portanto, você não sonha, porque todos os sonhos são acessíveis em seu coração, 

que não conhecerá, jamais, qualquer fim, quando, mesmo seu corpo seria reduzido a pó, 

quando, mesmo sua história seria apagada ou transcendida.  

Eu sou o fio condutor que fala no silêncio da cabeça, que deixa o coração exprimir-se. 

Você, em seu feminino sagrado, em seu masculino sagrado, você se junta ao Verbo e à 

androginia. 

 

Não se fie, unicamente, na poesia das palavras nem, mesmo, na vibração das palavras, 

mas perceba o que é verdadeiro para você. 

Qualquer que seja a intensidade da busca ou de sua esperança ou sua desesperança, 

qualquer que seja o caminho que você tenha tomado, quaisquer que sejam suas 

experiências e suas alegrias, isso nada é, em comparação com o que é incomparável e 

indefinível: o Amor-Luz. 

 

Então, como eu o disse, deposite todos os seus fardos que lhe parece portar, não para 

esquecê-los, não para negligenciá-los, mas, bem mais, para mostrar-se, a si mesmo, que só 

a Graça do Amor dissolve-os. 

Recorra ao desconhecido, o que lhe parece, ainda, desconhecido, e você verá que isso já é 

conhecido, e já vivido. 

O que quer que diga seu corpo, o que quer que diga sua cabeça, porque eles não têm 

qualquer peso na densidade do Amor e da Graça que nós vivemos juntos, de coração em 

coração, do átomo à galáxia, na criança que nasce como no velho que falece, como no 

homem amoroso. 

Entregue-se. 

Abra a porta de seu céu. 

 

Eu lhe disse, fique na paz, não tenha qualquer temor, porque o que lhe é, ainda, 

desconhecido, é, de fato, perfeitamente conhecido. 

Porque a Liberdade e o Amor não são uma lembrança e um tempo anterior à Terra, de sua 

consciência nos mundos que você explorou, é algo que, jamais, pôde apagar-se, mas, 

simplesmente, ser ocultado. 

 

Você jamais caiu, você jamais evoluiu, porque o que é perfeito na origem nada tem a 

conquistar nem a demonstrar. 

Só sua pessoa efêmera acreditou nisso, de vida em vida, de punição em recompensa, tudo 

isso nada representa no que você crê desconhecido e que é, no entanto, o que o faz você 

viver na carne e no Espírito. 
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Eu me dirijo ao seu coração, à sua alma, ao seu Espírito, e eu falo e, em seu Silêncio, eu 

densifico a minha Presença que é sua. 

 

... Silêncio… 

 

Nesses tempos da Terra, deixe a Graça e a Inteligência do Amor e da Luz desenrolarem, 

diante de você, um tapete de rosas no qual espinho nenhum pode feri-lo. 

Vá, em seu ritmo, no caminho da felicidade, e você se aperceberá de que o caminho não é 

longo e que, em definitivo, ele jamais existiu, mas que, simplesmente, ele representou um 

apoio para suas peregrinações, você, peregrino da Eternidade, peregrino da Liberdade. 

 

... Silêncio… 

 

Você se ouve, agora, falar em sua eternidade, em sua intimidade e na Verdade? 

 

... Silêncio… 

 

Veja, veja, sem filtros e sem barreiras, sem véus e sem temor, o que você é. 

Qualquer que seja a aparência de seu corpo, quaisquer que sejam os atributos de sua vida, 

veja, e viva no Amor constantemente, na luz sem sombra. 

Escute o Coro dos Anjos que canta em você, escute as Presenças que lhe falaram ou que 

se aproximaram de você, mas que, de fato, estavam, já, dentro de você e que apenas 

fizeram emergir de sua consciência esse limitado, fraturando e quebrando os limites 

ilusórios de sua condição. 

Você está ai, no limiar dessa aurora nova, no coração da noite a mais escura, por vezes, ou, 

por vezes, já, no zênite de sua ressurreição; não há diferença, há apenas momentos 

diferentes para cada um de você. 

 

... Silêncio… 

 

O retorno ao seu centro mostra-lhe, então, que você é o centro de toda coisa como de todo 

mundo. 

Abre-se à sua consciência o conjunto dos jogos possíveis da consciência. 

 

Seja feliz, porque eu sou feliz e eu sou você. 

Não da felicidade da satisfação dos sentidos ou da posse, mas, sim, da felicidade eterna da 

restituição a si mesmo, sem fardos, sem hipocrisias, sem deturpação possível. 

 

Qualquer que seja seu lugar, ele se inscreverá, sempre, no campo do Amor. 

 

... Silêncio… 

 

Hoje, nesses dias, você está, mais do que nunca, pronto para viver o Amor. 

Esse Amor não depende de qualquer contingência humana, ele não pode ser pessoal, ele 

não pode ser orientado, ele é o mesmo para cada um. 

Nisso, nós somos irmãos, nisso, nós nos amamos, nisso, nós vivemos, aqui como por toda 

a parte. 
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... Silêncio… 

 

Eu falo em sua consciência, eu não falo aos seus ouvidos, eu não falo à sua inteligência 

dessa Terra, mas eu falo à inteligência infinita de seu coração. 

Nesse amor, nada pode ser descartado, tudo é amado do mesmo modo, com a mesma 

graça, a mesma intensidade. 

 

... Silêncio… 

 

E, aí onde você me escuta, aí onde você me lê, aí onde você adormeceu, nós estamos aí, o 

coração de cada um, o coração de cada coisa, de cada átomo como de cada galáxia. 

Nós estamos aí, sem exceção, em qualquer evolução que seja, se é que seu caminho tenha 

uma evolução em uma experiência livre, uma experiência de amor. 

 

Em cada um de você eu sou o esposo e a esposa, em cada um de mim você é a esposa e o 

esposo. 

Não veja, aí, leis, não veja, aí, complementaridades, mas veja, nisso, simplesmente, a 

verdade do Amor porque, aqui, nesse lugar, aí, onde você está, não pode existir outra coisa 

que não o Amor. 

Não há nem posses, nem busca, nem demanda, nem caminho. 

 

No Amor não pode haver distância. 

No Amor não pode haver separação. 

No Amor não há nascimento nem morte. 

No Amor, o Amor não pode, jamais, desaparecer por si mesmo. 

Ele pode ser, nesse mundo, apenas uma aparência, mas, hoje, isso terminou, o Amor não 

pode ficar escondido, nem você. 

Ele é Presença, ele é emanação e ele é bondade, ele é benevolência para com cada coisa e 

cada ser. 

E ele não tem necessidade nem de definição nem de contexto, porque o Amor é 

espontaneidade, porque o Amor é a única Verdade. 

Assim é a lei de Um. 

 

... Silêncio… 

 

Ouça a plenitude do Verbo como a plenitude do silêncio. 

 

Você, que conhece o Reino dos Céus, porque um dos véus desse mundo levantou-se com 

mais ou menos intensidade, permanece comigo e em cada um no trono do Amor, no trono 

da Vida. 

Ouça, eu canto em você, eu canto o Verbo de vida, eu canto sua consciência, eu canto o 

Sol. 

 

Meu irmão, repouse em paz, não no túmulo desse mundo, mas repouse em paz saindo 

dele, justamente. 

O que quer que você diga e o que quer que você pense, você não estará, jamais, mais perto 

do que agora do que você é. 
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... Silêncio… 

 

Ouça seu sopro, que nada mais é do que o Verbo em ação, em seu movimento primeiro de 

inspirar e de expirar. 

Regue-se em sua fonte de vida, em sua fonte que jorra, que nada pode secar. 

E sorria, sorria para mim, como eu sorrio para você. 

Sorria para cada um de você, dê sua paz. 

 

... Silêncio… 

 

Onde quer que você esteja, nós estamos, todos, reunidos pela Graça de Maria, pela Graça 

dos Anciões, pela Graça dos Arcanjos, pela Graça da Vida e pela Graça do Amor. 

Esse é seu presente e meu presente, que eu dou a cada um de você, como você mesmo o 

dá a cada um de você. 

E eu lhe dou a Fonte de Cristal, que abrasa seu coração e eleva sua coroa radiante até a 

consciência de Liberdade. 

 

... Silêncio… 

 

Meu coração bem amado, você, o bem amado, venha juntar-se a mim para viver sua 

paixão, a paixão de Cristo, a paixão da Luz que, uma vez renascida, não pode, jamais, 

passar, contrariamente às paixões de seu mundo. 

E é, no entanto, em seu mundo, que seu Coração do Coração desperta nesse corpo 

perecível, que se revela a totalidade do Amor incorruptível e incondicionado. 

Seja humilde, mas nada mais esconda do que você é. 

Você não tem necessidade de demonstrações nem de palavras, você não tem necessidade 

de aparências, você tem apenas necessidade de ser você mesmo, simplesmente. 

 

... Silêncio… 

 

Eu estou com você para a eternidade, você está comigo para a eternidade. 

Você está com cada um desse mundo, como de todo mundo, em qualquer mundo que você 

se instale, como em qualquer dimensão que você experimentará e experimenta, já. 

Nutra-se, nutra-se de seu coração, ele é inesgotável e inextinguível. 

Sacie-se, nunca mais você terá sede, nunca mais você terá fome, nunca mais você sofrerá, 

nunca mais você será privado da Verdade. 

Meu amigo, meu amigo, meu irmão, nesse momento mesmo, você se fala a si mesmo, e 

são as mesmas palavras para cada um de você. 

A árvore, como o inseto, como os povos da natureza ouvem-no e ouvem a mesma coisa, a 

melodia e o canto do Amor que se junta à sinfonia da Vida, a sinfonia do verdadeiro mundo 

e da verdadeira Vida. 

Novamente, eu o abençoo e, novamente, você se abençoa a si mesmo. 

Hoje, eu lhe dou tudo, sem qualquer limite, sem qualquer freio, sem qualquer reticência. 

 

... Silêncio… 

 

Há muito tempo nessa Terra e na história dela, o filho da Fonte veio lavar seus pés. 

Hoje, é sua vez de lavar os pés de cada um. 
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Você não tem necessidade de água, se não é a água de seu coração que se exprime por 

suas mãos. 

Em seguida, toque cada um com suas mãos nas mãos deles e abençoe, em seguida, por 

suas mãos, a cabeça de cada um, e mostre, assim, que você reconhece cada um como o 

filho do homem. 

Faça isso para dar testemunho Daquele que enunciou o Caminho, a Verdade e a Vida e 

enunciou a lei de Um no Amor, que precede toda lei e toda regra nesse mundo, como em 

todo mundo. 

 

Ao fazer isso, você se curará do que pode parecer-lhe haver a curar, mas, sobretudo, você 

se instalará em mim, o que põe fim às diferenças e a todo diferente. 

Você não tem necessidade de palavras, apenas de suas mãos, porque seu coração ali está. 

E, quando vocês forem dois reunidos em meu nome, eu estarei, é claro, com vocês, para 

mostrar-lhes que vocês são apenas Um, pela graça dessa cerimônia na qual nenhum 

conhecimento é necessário, na qual nenhuma história é passível de ser contada, na qual 

toda memória é supérflua. 

Aí, permita-me, então, lavar seus pés, permita-me, então, dar-lhe minhas mãos, permita-me, 

então, abençoar o topo de sua cabeça, sem outra intenção que não aquela de amá-lo, de 

revelá-lo ao seu próprio Amor, como eu lhe permito e peço-lhe, e solicito-lhe fazer a mesma 

coisa em cada um de você. 

 

... Silêncio… 

 

Aceitemos, juntos, a oferenda do Amor ao Amor. 

Não se esqueça de que, ao fazer isso, como eu o fiz em você, não há mais identidade, não 

há mais pessoal, não há mais entidade, mesmo. 

Permanece o Amor. 

 

... Silêncio… 

 

O que eu posso dizer-lhe mais? 

E, no entanto, eu tenho tantas coisas a dizer-lhe. 

No Verbo, como no silêncio e, em definitivo, essas «tantas coisas» são apenas a mesma 

coisa, porque eu posso falar em seu coração apenas a linguagem do Amor, apenas a 

linguagem da Vida, que jamais condena, que jamais mostra o dedo, que jamais julga. 

Você quer estar comigo, ao mesmo tempo que em mim e em cada um de você? 

 

Permita-me, então, recomeçar isso uma outra vez. 

Minhas mãos sobre seus pés, minhas mãos em suas mãos, e minhas mãos sobre o topo de 

sua cabeça. 

E, uma terceira e última vez. 

 

... Silêncio… 

 

Assim é a unção do Amor ao Amor, aí, onde não há mais sua mão e minha mão, aí, onde 

não há mais minha mão e seu pé, aí, onde não há mais minha mão sobre sua cabeça. 

Assim se rompe e partilha-se o pão de Vida e a água de Vida na Nova Eucaristia. 

De minha mão ao meu coração, de minha mão ao seu coração. 
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... Silêncio… 

 

Paz a cada um de você, em qualquer tribulação que seja, porque as tribulações nada são 

diante da majestade do Amor de seu ser. 

 

... Silêncio… 

 

Ouça, veja, perceba e viva a Verdade. 

Qualquer que seja sua verdade anterior. 

 

... Silêncio… 

 

Ame-se, ame-me e ame cada um da mesma intensidade, sem limite, sem restrição e sem a 

priori, para que você, também, possa proclamar, sem hipocrisia e sem vergonha: «Eu sou o 

Caminho, a Verdade e a Vida, o filho do homem ressuscitado.». 

 

... Silêncio… 

 

Na alma e na Unidade, na atração e na visão, na profundeza e na precisão, em seu coração 

de Amor. 

 

... Silêncio… 

 

No Amor de seu coração e no coração de seu Amor, eu o abençoo. 

 

... Silêncio… 

 

Eu me calo agora e, pela segunda vez, eu lhe peço para permanecer assim, silencioso e 

sem movimentos, durante alguns minutos de seu tempo. 

 

... Silêncio… 
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BÊNÇÃO DO IMPESSOAL 

 

Essa Bênção, dada pelo Impessoal, pode ser dada por cada UM para cada UM. 

 

A pessoa que recebe está deitada sobre as costas. 

 

A pessoa que abençoa põe-se ao pé da pessoa deitada e vem colocar a palma de suas 

mãos sobre a planta dos pés do recebedor, durante um a dois minutos, no máximo (sem 

qualquer intenção). 

 

 
 

 
 

 

Em seguida, o doador desloca-se a um lado (direito da pessoa, no exemplo) e vai colocar a 

palma de sua mão esquerda sobre a palma da mão direita do recebedor e, ao mesmo 

tempo, seu braço deve passar acima do recebedor, para ir colocar a palma de sua mão 

direita sobre a palma da mão esquerda do recebedor, durante um a dois minutos, no 

máximo (sempre sem qualquer intenção). 

 

 
 

Em seguida, o doador põe-se à cabeça do recebedor, e vem colocar suas mãos sobre a 

cabeça do recebedor, formando um triângulo com os polegares e os indicadores. 
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Os polegares juntam-se atrás do ponto ER. 

Manter durante um a dois minutos, no máximo (fazer sem intenção). 

 

Você pode permanecer deitado alguns minutos após a Bênção, se o desejar. 

 

 
 

Essa bênção pode ser trocada com todas as pessoas. 
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ERIANE 

 

Rainha dos Elfos - Junho de 2016 

 

Eu sou Eriane, rainha da cidade dos elfos, nomeada Eridan. 

Permitam-me honrar, primeiramente, nossa reunião. 

 

... Silêncio... 

Como vocês o viveram, o contato vibratório entre vocês e nós torna-se cada vez mais 

sensível, mais real, eu diria, para vocês e para nós. 

Nossa percepção comum, é claro, pode apresentar vários níveis de comunicação, mas, de 

uma maneira geral, nossa comunicação torna-se mais sensível. 

Eu sei que certo número de elementos foi-lhes dado pelas forças da Confederação 

Intergaláctica dos Mundos Livres, há algum tempo. 

Os elfos mensageiros transmitiram-nos, há muito pouco tempo, na saída do que vocês 

nomeiam o mês de maio, em seus últimos dias, certo número de elementos. 

 

Nossas cidades, vocês o sabem, talvez, são lugares de presença permanente da quinta 

dimensão sobre a Terra e, isso, qualquer que seja o infeliz confinamento que vocês, 

humanos, de onde quer que venham, tenham vivido. 

Nós estamos, mesmo se esse não seja o termo exato, situados em pontos de invaginação 

da quinta dimensão no mundo de superfície, em lugares nos quais a água, os vegetais, a 

pedra, estão muito presentes. 

 

A partir do fim do mês de maio, mesmo se vocês não tenham acesso à nossa comunicação, 

de momento, onde quer que vocês estejam, pode acontecer, ao penetrar nossos territórios, 

de sentir, do mesmo modo que isso se tornou possível para vocês, mas de maneira, desta 

vez, mais extensiva, de beneficiar-se da energia e da consciência, que os faz receber uma 

ducha de Luz adamantina ao nível de sua Coroa do ponto mais alto de seu corpo, ou seja, 

sua cabeça. 

Não se surpreendam, portanto, se, quando de seus passeios nesses ambientes naturais, 

aconteça-lhes, sem razão visível, de sentir essa chuva de Luz que lhes cai sobre a cabeça. 

Isso não será mais a bênção dos elfos, mas, simplesmente, sua penetração em um espaço 

específico, algumas de nossas cidades, mas, sobretudo, a qualidade da Luz que está 

presente nesse lugar. 

 

O comandante dos Anciões já havia estipulado que havia, nesses lugares específicos, uma 

densificação da Luz tal, que é, exatamente, o que vocês sentirão e viverão, mesmo sem 

sentir-nos, mesmo sem ver-nos, nós, elfos. 

Vocês sabem, a borda de nossas cidades representa um ponto de junção do céu e da Terra. 

Devido à presença da Luz e das diferentes irradiações que perfuraram as camadas 

isolantes da Terra, esses lugares estão, agora, totalmente ativos. 

Para alguns de vocês, será a partir desses lugares que vocês se juntarão à sua Eternidade, 

sem ter necessidade de outro veículo que não o que foi nomeada a Merkabah, quer isso se 

produza levando seu corpo ou deixando seu corpo no lugar. 

Há, portanto, a partir de agora, um contato privilegiado além de nossas presenças, nos 

arredores de nossas cidades, que lhes permite imergir, se posso dizer, na bênção da Luz, 

na benção e na realização de sua Liberação ou de sua Ascensão, a título individual. 
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Nós, elfos, colocamos à sua disposição os arredores de nossas cidades. 

Elas não serão encontradas de outra maneira que não por acaso e a sincronia de nossos 

reencontros em seus passeios. 

Se vocês tiveram a chance, até agora, de sentir essa bênção, saibam que lhes bastará 

retornar a esses lugares para viver a Liberação. 

Isso é, também, possível, é claro, por outras vias, eu diria, ao nível dos povos da natureza 

nomeados dragões, mas isso é muito mais acessível, mesmo se seja diferente, nos 

arredores de nossas cidades. 

 

Para inúmeros de vocês, vocês vão constatar, ao passear nesses ambientes específicos da 

natureza, mesmo sem tê-los imaginado, até agora, bastará aproximar-se desse lugar para, 

verdadeiramente, sentir e viver o que deve acontecer para vocês. 

Eu diria, mesmo, que, de algum modo, se seus passos levam-nos aos arredores de uma 

cidade Élfica, vocês viverão elementos importantes, concernentes à sua liberação individual 

e sua liberação coletiva também e, para alguns de vocês, diretamente, em relação à sua 

Ascensão. 

Nada há a fazer, nada há a pedir, simplesmente, estar presente, fisicamente, nesses 

lugares, no acaso de seus passeios ou nos lugares que lhes são conhecidos por abrigar os 

elfos. 

 

Nada mais há a fazer do que ter-se ali, em meditação, em oração, mas a oração do 

coração, aquela que nada pede, simplesmente, sua Presença, e banhar-se, de algum modo, 

nesses estados multidimensionais. 

Mesmo entre aqueles de vocês que, até agora, jamais sentiram a vibração da Luz autêntica, 

ser-lhes-á dado aproximar-se dela, ser-lhes-á dado reencontrar o que vocês são com mais 

evidência e facilidade, um pouco do mesmo modo que existem, para vocês, minerais, 

exercícios, diferentes formas de yoga que lhes permitem purificar ou aliviar sua condição 

efêmera. 

Independentemente da água dos elfos há, geograficamente, nesses lugares específicos, 

uma capacidade de regeneração e de Ascensão, para cada um de vocês, que lhes é 

oferecida. 

 

Os elfos viajantes pediram-nos, então, para não mais mascarar nossas presenças e nossas 

cidades, sobretudo em seus arredores, para que quem quer que passe por ai, por acaso ou 

por intenção, reencontre-se a viver experiências, eu diria, mesmo, estados que, até agora, 

não eram suspeitados, mesmo, para a maior parte de vocês. 

Eu repito que isso é independente da abertura de suas Coroas, que isso é independente da 

presença da Onda do Éter e que esse presente corresponde à realidade do processo em 

curso para a Terra. 

Nada peçam, se vocês conhecem esse lugar ou outros lugares, coloquem-se, 

simplesmente, ali, e nada façam, meditem, orem com o coração e esperem. 

 

Assim, foi-nos pedido, pelo conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, 

para desmascarar os arredores de nossas cidades, não mais ocultá-las pelos processos 

mágicos que nós empregamos, mas, sim, levantar todas essas barreiras, para que cada 

irmão e irmã humano que se aproxime desse lugar seja tocado pela Graça. 

Isso vai, aliás, reforçar-se, progressivamente e à medida das semanas, e tocará um pico, se 

posso dizer, de intensidade, no fim de seu mês de setembro. 
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Esse é nosso modo, nosso, dos elfos, de favorecer a Liberação coletiva da Terra e, a título 

individual, permitir-lhes imergir em sua futura dimensão de vida, qualquer que seja ela, mas 

na qual não há mais confinamento e limites. 

 

Aí está, simplesmente, o que eu tinha a dizer-lhes. 

Permitam-me, agora, aportar até sua Presença, aqui ou alhures, a mesma bênção da Luz 

que aquela que vocês encontrarão nos arredores de nossas cidades. 

Eu terminarei por essas palavras, e o Amor inteiro e pleno da criação e de todo mundo 

acompanha-os, doravante. 

E, isso dito, além de toda presença exterior, que lhes mostra, a si mesmos, em definitivo, o 

coração que vocês são, em qualquer aparência que vocês se apresentem e em qualquer 

estado de sua consciência. 

 

Aí está o que eu tinha a transmitir-lhes. 

Permitam-me terminar por essa famosa bênção, onde quer que vocês estejam, ao ler-me, 

ao escutar-me, ao ouvir-me, aqui e por toda a parte. 

 

... Silêncio... 

 

Essa forma de bênção pela Luz evoca, é claro, a Água do Mistério, o feminino sagrado, a 

compaixão do coração e a compaixão da própria Luz. 

É isso que lhes é oferecido. 

 

Eu abençoo, por minha vez, sua Presença e seu coração, e eu lhes digo: certamente, onde 

quer que vocês estejam, vão à natureza, deixem-se guiar, e vocês cairão sobre nós e nos 

vórtices. 

 

Eu sou Eriane, rainha dos elfos de Eridan. 

Erin saúda-os, também. 

 

Nós os amamos sem condição, em sua Eternidade desperta ou em despertar. 

 

Povo humano, nós lhes dizemos até muito em breve, em nossos lugares e em nossos 

corações. 

 

... Silêncio... 

 

Eu os amo. 

Até logo e até muito em breve, em nossos lugares. 

 

... Silêncio... 

 

Minhas últimas palavras: eu esclareço que esse é um anúncio independente de qualquer 

outro, feito pelo conjunto do povo Élfico. 

 

 

Então, até muito em breve. 
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O IMPESSOAL – Q e R – Parte 1 

O IMPESSOAL « UM-Pessoal» 

Questões-Respostas 

Primeira Parte 

Junho de 2016 

 

 

Meu amigo, meu irmão, neste dia, nós acolhemos, juntos, você e eu, suas próprias 

interrogações e seus próprios questionamentos. 

Eu esclareço, contudo, que as respostas situar-se-ão fora de sua pessoa. 

Qualquer que seja sua questão, eu iluminarei, se posso dizer, o porquê dessa questão. 

Além da resposta, eu o convido, assim, a formular-se, a si mesmo, sua própria questão, 

para mostrar-se que, em sua formulação existe, já, a resposta. 

 

Permita-me, em primeiro lugar, estabelecer-me em seu coração, em sua voz e em sua paz. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, nesse estado e nessa Presença, escutemos, juntos, sua primeira questão. 

 

Questão: se o Apelo de Maria tivesse ocorrido em 2012, as fases ulteriores – 

atribuição vibral, retorno coletivo do feminino e do masculino sagrado – não teriam 

sido realizadas. 

O ato final teria podido ocorrer sem essa finalização?  

 

Meu amigo, meu irmão, nessa questão você se coloca, a si mesmo, a questão da 

linearidade, da sucessão, da lógica e da finalização. 

Em qualquer dia que se situe o que você nomeia o Apelo de Maria, tudo o que foi anterior é 

varrido e não tem mais sentido. 

Assim, portanto, essas etapas ulteriores adaptaram-se, por si mesmas, às circunstâncias. 

Essas finalizações de que você fala poderiam, efetivamente, durar o tempo – de seu tempo 

– necessário à obtenção do estado propício à recepção desse Apelo. 

Assim, portanto, a finalização não são as etapas intermediárias e não está por trás de 

preliminar a essa última, mas, bem mais, assim como você sabe, depende do que não vem 

do tempo e que se adapta, justamente, ao seu tempo da Terra. 

 

Não há, portanto, etapas definidas ou predefinidas. 

Elas foram desenvolvidas em função da observação dos movimentos da consciência, 

individual, coletiva, em seus aspectos limitados ou ilimitados, o que dá a viver a emergência 

desse encontro entre o efêmero e o Eterno, que se traduz por certo número de conceitos, 

certo número de vivências. 

Isso, vocês todos sabem, foi nomeado masculino sagrado, feminino sagrado, Coro dos 

Anjos, atribuição, Espírito do Sol. 

O importante não é a sucessão dessas etapas, mas, sim, como você mesmo assinala, a 

própria finalização. 

Ora, a partir do instante em que seu coração está colocado ao centro dele mesmo, a noção 

temporal, a noção de etapas, a própria noção de atribuição nada mais quer dizer. 

 



70 
 

É preciso apreender, também, que, para alguns irmãos e irmãs e amigos, essas etapas e 

esse tempo acrescentado permitiu e permite, ainda hoje, estabilizar ainda mais a Luz nesse 

plano em que você está, o que permite, a cada dia de seu tempo, ganhar cada vez mais 

amigos e irmãos ao retorno à Liberdade, sem traumatismo. 

Assim, portanto, todas essas etapas, manifestadas e vividas a partir do ano nomeado 2012, 

permitiram aumentar o número de amigos e de irmãos que tocam o Coração do Um de 

diversos modos, afinando, assim, a noção de preparação, mas eu insisto no fato de que 

você não tem qualquer necessidade, e cada dia que passa confirma-lhe isso, de qualquer 

preparação, de qualquer exercício. 

Só a consciência colocada na pessoa e no observador acredita ver desenrolarem-se etapas 

preliminares à finalização. 

 

A finalização, como você a nomeia, teria podido sobrevir bem antes do ano 2012. 

Compreenda bem e apreenda que o tempo é uma necessidade imperiosa da falsificação. 

A saída do tempo não tem, em momento algum, que ser esperada em relação a uma 

finalização e uma data posterior. 

A partir do instante em que você mesmo se coloca na busca da «data» – que ninguém 

conhece –, você mesmo se coloca em defasagem do instante presente. 

Assim, portanto, os fluxos e os refluxos da consciência coletiva entre o efêmero e o Eterno 

permitem, a cada dia, em termos terrestres, solidificar o aparecimento da Luz para que o 

que é invisível torne-se visível, para o maior bem comum de cada um. 

Essas etapas intermediárias são o resultado do ajuste do efêmero ao Eterno, preliminar ao 

desaparecimento dele, quer seja em seu nível, quer seja ao nível do conjunto da 

consciência coletiva da Terra e das consciências que ai estão presentes. 

 

Ser-lhe-ia facultado, durante este ano, ou em qualquer outro ano, constatar, por si mesmo, o 

aparecimento de novas etapas, enquanto elas pareçam necessárias à própria consciência, 

não em sua individualidade, mesmo fora de qualquer pessoa, mas, bem mais, da interação 

do conjunto de consciências presentes na superfície da Terra. 

 

Essas etapas constroem-se por si mesmas, pela lógica da sobreposição, e é o resultado 

direto dela. 

A partir do instante em que a Terra foi liberada em uma data precisa, identificável por 

inúmeros de vocês pela liberação e a subida da Onda de Vida, a finalização, como você a 

nomeia, teria podido produzir-se a partir daquele instante. 

Nós descobrimos, de onde estão os Anciões, de onde estão as Estrelas, de onde estão os 

povos da natureza, as etapas que se desvendam, mas nenhuma dessas etapas era 

preliminar à finalização, mas resulta, diretamente, da interação dos planos na consciência 

coletiva não, unicamente, humana, como eu disse, mas do conjunto de consciências 

presentes na Terra. 

 

… Silêncio… 

 

Uma vez a resposta em palavras, portada à sua consciência, encontra-se o instante da 

resposta do Silêncio, que nada mais é que o eco e a ressonância que foi aportada ao seu 

coração. 

Escute a ação do silêncio. 

Escute essa resposta tão plena, portada pelo Amor, que emana de seu coração. 
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… Silêncio… 

 

E não se esqueça, qualquer que tenha sido sua interrogação e qualquer que tenha sido a 

resposta que eu venha aportar, de que tudo depende de você e unicamente de você. 

Não na consciência coletiva da Terra, mas em sua própria resposta que você aporta, na 

sequência ao impulso das etapas intermediárias, mesmo em sua consciência. 

Assim, cada um de você é diferente e posiciona-se em função do que é necessário e útil ou, 

então, completamente inútil no que foi dito, proposto e vivido. 

Assim, o conjunto dessas etapas preliminares, em qualquer nome e em qualquer vivência 

que seja manifestado para cada um de você, põe-no em ressonância, em adequação ou em 

inadequação. 

Se você mesmo está liberado de toda pessoa, você já viveu, sem o saber, todas essas 

etapas, em um tempo anterior ao ano 2012 de seu tempo terrestre. 

 

Se, contudo, parece-lhe viver isso hoje, tal como nós o descrevemos, em seu coração, 

então, é que isso era necessário para você. 

Mas compreenda que você não depende de qualquer tempo exterior nem de qualquer data 

e, em definitivo, de qualquer preparação; só a pessoa pode experimentar a necessidade 

disso. 

Só a alma, em curso de dissolução ou de resolução, pode, também, imprimir, em sua 

consciência, a necessidade disso. 

Para aquele que é liberado, isso não é útil nem importante, mas permite reforçar – não para 

ele, mas para cada um de você – o fluxo de Luz trocado, partilhado e vivido. 

 

… Silêncio… 

 

Outro questionamento. 

 

Questão: você pode falar-nos do eventual recrudescimento de atividade do terceiro 

olho? 

 

Meu amigo, meu irmão, muitos elementos, muitas vibrações ligadas a diversas fontes, todos 

unidos na Unidade, nomeados há numerosos anos pelo Arcanjo Miguel, permitiram viver na 

escala de cada um de você e, portanto, em parte, em certa forma de coletivo, os eventos. 

No que se produz neste dia, tudo isso se aproxima da vacuidade do Coração do Coração, 

do desaparecimento, da dissolução e, em definitivo, a resultante disso é a paz, bem maior, 

obtida, hoje, por cada um de você. 

 

… Silêncio… 

 

Você pode, meu irmão, meu amigo, reiterar a questão? 

 

Questão: você pode falar do eventual recrudescimento de atividade do terceiro olho? 

 

Bem amado, meu irmão, meu amigo, o afluxo de irradiações que eu acabo de evocar 

traduz-se por um impulso ao realinhamento e à reversão do que é, ainda, nomeado o 
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terceiro olho, que permitiu, justamente, para muitos de você, viver a vivência de sua origem 

e de suas linhagens. 

Nesse processo existe, efetivamente, o que você nomeia uma reativação do terceiro olho, 

mas que está, novamente, funcional, diretamente, no lugar e não mais ao inverso. 

Isso significa que o que pode ser visto pelo mecanismo nomeado, anteriormente, o terceiro 

olho, não corresponde mais, propriamente dito, ao terceiro olho, mas, sim, à fusão alquímica 

do sexto e do sétimo chacra, o que dá, efetivamente, uma forma de visão, mas que não é 

mais ligada ao que você nomeia, ainda, terceiro olho, mas, bem mais, ao que foi evocada e 

nomeada a visão interior e a visão do coração, mesmo se ela pareça projetar-se no olhar da 

zona de seu corpo que corresponde ao terceiro olho. 

Não se trata mais do terceiro olho, a partir do instante em que o Triângulo de Fogo tenha, 

pelo menos, revertido uma vez, durante todos esses anos. 

 

Assim, portanto, a clarividência ligada ao terceiro olho nada mais tem a ver, hoje, ao que foi 

nomeada a visão astral, mas junta-se, diretamente, ao princípio dos arquétipos inscritos em 

seu sétimo chacra, que se revelam ao nível do sexto chacra, que nada têm a ver – exceto 

as linhagens, exceto sua origem – com qualquer visão astral, mas que se referem, 

diretamente, ao que está situado, no mínimo, ao nível causal ou, mesmo, ao nível nomeado 

budista ou átmico. 

 

… Silêncio… 

 

Existem, também, numerosos outros critérios que permitem diferenciar, objetivamente, o 

que é vivido pelo terceiro olho do que é vivido por esse mesmo terceiro olho cuja falsificação 

está terminada. 

Isso corresponde ao princípio de difusão e de refração na Luz. 

Nos mundos astrais existe uma forma definida, com uma luz visível em torno da forma, 

enquanto, além desse mundo astral e ilusório, a luz está na própria forma. 

Eu diria, então, que é a Luz que estrutura a forma, e que não tem necessidade de qualquer 

luz emanada além de uma forma apagada, uma vez que a própria forma tornou-se 

luminosa. 

 

Isso corresponde à percepção, ao nível, agora, do que eu nomearia os resultados obtidos, 

existe, aí também, uma diferença fundamental. 

A visão astral do terceiro olho, que funcionava antes da Liberação da Terra, dá informações 

que chamam outras informações, outros questionamentos, um questionamento que seria 

permanente. 

A visão interior e a visão do coração, além do aspecto percebido, desencadeia, em você, 

uma paz inefável, o que faz com que você não seja mais mantido nem conectado, 

propriamente falando, ao que é visto, ao que é percebido e ao que é vivido, o que concorre, 

portanto, a estabelecê-lo no posto de observador ou no posto de testemunha, que não é 

mais implicado no que é visto, enquanto é exatamente o inverso no que foi nomeada a 

clarividência astral. 

 

No conjunto de questionamentos de cada um de você, eu me situarei ao mais exato do que 

já lhes foi transmitido pelos Anciões, pelas Estrelas, pelos Arcanjos, pela Fonte ou por Bidi. 
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E lembre-se, também, de que a liberação final – que, eu o lembro, não tem necessidade de 

esperar, de maneira alguma, a Liberação coletiva – será tocada e vivida a partir do instante 

em que lhe tenha servido de quadro o mais elevado – eu quero dizer, com isso, as 

linhagens estelares – apagam-se por si mesmas, e deixam, de algum modo, uma tela 

branca ou uma tela negra, que se basta a si mesma, para viver a Liberdade. 

Não há mais necessidade de informações, não há mais necessidade de visões, não há mais 

necessidade de interrogar qualquer plano que seja, a partir do instante em que você se 

aproxima do desaparecimento de toda imagem na visão interior, na visão do coração ou no 

que eu poderia nomear a nova visão, ligada ao antigo terceiro olho. 

 

… Silêncio… 

 

O que é visto, mesmo em processos ditos unitários, é, simplesmente, o que é necessário 

para você, para desembaraçá-lo dessas visões. 

A partir do instante em que não exista mais atrativo ou atração da consciência para o que é 

visto, então, a visão, qualquer que seja, apaga-se, e deixa lugar para a certeza do coração, 

que considera, então, que não é mais necessário obter nem apoiar-se na mínima visão. 

 

A visão, qualquer que seja, astral ou supramental, implica a existência de formas, implica a 

existência de cenários, implica a existência de cores e de desenrolares específicos de 

imagens em sua sucessão e em seu significado. 

A partir do instante em que elas se apagam você constata, por si mesmo, o crescimento da 

Paz, da Alegria e da Liberdade interior. 

Isso quer dizer, também, que se você mantém as visões por um processo consciente, você 

se afasta de si mesmo. 

A partir do instante em que essas visões espaçam-se, atenuam-se ou desaparecem você 

constata, por si mesmo, o crescimento da Alegria, da Paz, da serenidade. 

Assim estabelece-se a Morada de Paz Suprema. 

Não há necessidade alguma de iluminação outra que não aquela de seu coração. 

Não há necessidade alguma de formas, porque você é sem forma. 

 

… Silêncio… 

 

É nisso que você estabelece o que havia sido nomeado Sat Chit Ananda, que lhe permite 

estabelecer-se em Shantinilaya. 

 

… Silêncio… 

 

Lembre-se do que eu disse ontem: o salvador está em você, revele-o. 

Enquanto você não o tenha visto e experimentado em si, ele lhe aparecerá sob os traços de 

uma entidade de Luz, quer seja Cristo, quer seja Buda, quer seja qualquer outro ser de Luz 

que esteve encarnado na Terra nos tempos mais antigos, ou que veio de outros mundos, 

mesmo um Arcanjo. 

 

No momento em que os quadros, ou, se prefere, as barreiras de sua prisão desaparecem, 

você constata, então, que não é mais necessário construir qualquer cenário, qualquer mito, 

qualquer arquétipo e, sobretudo, qualquer história e qualquer visão. 
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A visão, mesmo interior ou do coração, está aí apenas para guiá-lo para soltar referidas 

visões. 

É, portanto, você também, nesse nível, que decide dar o último passo e sacrificar as visões, 

quaisquer que sejam, para reencontrar-se a si mesmo como ser sagrado. 

Você não pode opor-se às visões astrais, você não pode opor-se às visões que se 

manifestam pela visão interior ou a visão do coração, você pode apenas atravessá-las, aí 

também, sem ali parar, sem ali procurar sentido, mas acolhendo, incondicionalmente; mas, 

também, superando isso, simplesmente, pela não atenção e a não intenção de sua própria 

consciência sobre o que é visto, sobre o que é atravessado. 

Mesmo se isso lhe tenha sido descrito e, em especial, para as origens estelares ou a origem 

galáctica, esse processo de integração, para vocês e para cada um de você, representou 

uma etapa importante. 

Aí está, em especial uma das etapas que se produziu a partir de 2012 e da qual vocês 

teriam, perfeitamente, podido, cada um de você, passar, mas que, no desenrolar linear 

desse tempo da Terra ainda presente, permitiu-lhes aproximar-se sempre mais do Coração 

do Coração. 

 

… Silêncio… 

 

Eu completarei isso do seguinte modo: o Liberado dito Vivo não tem necessidade de 

qualquer mundo, de qualquer dimensão, de qualquer corpo, de qualquer história e, 

sobretudo, de qualquer visão, mesmo se elas possam produzir-se à vontade. 

Não existe, naquele momento, para o Liberado Vivo, qualquer atração, qualquer projeção de 

consciência concernente ao que é visto, tanto para ele como para cada um de você. 

 

… Silêncio… 

 

Na Liberdade do vivo, aquele que é liberado, faz apenas celebrar o Amor, 

permanentemente. 

Ele não tem necessidade de apoiar-se nos conceitos, nem nas imagens, nem nas visões, 

nem na relação, nem na comunicação, porque tudo isso se faz espontaneamente, e 

independentemente de toda vontade, de toda intenção ou de toda própria projeção. 

 

… Silêncio… 

 

Outro questionamento. 

 

Questão: você poderia descrever as características principais do que se tornou Luz, e 

suas diferenças com aquele que ainda não se reconheceu, totalmente, como Luz? 

 

Bem amado, eu posso apenas prolongar, efetivamente, o que acaba de ser dito no 

questionamento anterior. 

Eu acrescentaria, simplesmente, isso: ao reconhecer-se, totalmente, na Luz que você é, no 

que é nomeado o Coração do Coração, na Última presença, na Infinita Presença, há 

Alegria. 

Não pode existir a mínima interrogação, não sobre o sentido comum de sua vida ou sobre o 

que há a resolver em seu plano, mas não há qualquer interrogação sobre qualquer 

finalidade, sobre qualquer fim porque, a partir do instante em que você é Luz, não pode 
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existir nem início nem fim, o que quer que aconteça ao nível coletivo nos eventos coletivos 

da Terra, o que quer que aconteça ao nível desse corpo ou da consciência fragmentária da 

pessoa, no entanto, necessária para assumir o que há a assumir no plano em que você 

está. 

Há, portanto, uma dissociação, real e vivida, entre o que há a realizar nesse mundo e a 

realidade do que é vivido. 

 

Assim é o resultado do que foi nomeada refutação, que conduz à aquiescência, à aceitação 

sem condição de tudo o que a Inteligência da Vida vai propor a cada um de você. 

 

… Silêncio… 

 

Na busca da Luz, enfim, há busca, há demanda, há projeção da consciência. 

No Liberado Vivo tudo isso é possível, mas não faz mais sentido, e não está mais, portanto, 

na tela da consciência, mas, sim, manifestado como uma ajuda possível para aqueles de 

você que não estão, ainda, justamente, liberados. 

Não há mais demandas porque ele está, esse Liberado Vivo, totalmente saturado de 

Alegria, totalmente saciado; a Luz preenche todas as faltas. 

Aquele que não é, ainda, Luz, vive uma falta, mesmo se não o admita; ele vai, portanto, 

tentar preencher essa falta por uma projeção de consciência. 

Mesmo se ela se situe em mundos unificados, ela faz apenas traduzir a não realização total 

de sua natureza essencial o que, eu lembro, é totalmente independente das preocupações e 

dos questionamentos usuais da vida na Terra, mas concerne, obviamente, ao mesmo 

tempo, ao que é nomeado o mundo emocional, o mundo mental, o mundo causal, no qual 

não existem mais questões. 

 

Na Luz há Evidência, na Luz há saciedade, na Luz nada mais é necessário para o Espírito, 

para o mental, para o causal e para o astral. 

Aí está a maior das diferenças. 

 

Eu os lembro de que, até certa fase, há correspondência da consciência com a vibração, há, 

também, correspondência da consciência com as diferentes partes do corpo, no simbólico 

delas, nas funções ditas arquetípicas. 

O Liberado Vivo nada procura nesse nível, mesmo se ele possa, efetivamente, ser levado a 

restabelecer um equilíbrio no plano corporal e nos planos etéreos, mas ele não é mais 

concernido por suas memórias, por suas feridas, pelos problemas do corpo, porque ele 

sabe, e verifica, a cada instante, que a Inteligência da Luz prevalece a toda resposta. 

Se a Luz é despojada de todo o resto, em suas interrogações interiores como em suas 

interrogações exteriores, o mais frequentemente, de maneira geral, a Inteligência da Luz 

dará ou a solução ou agirá, por si mesma, sobre o que estava sofrendo, questionando ou 

interrogando. 

 

Em definitivo, o Liberado Vivo não se apoia em sua pessoa em primeiro lugar, nem em seus 

conhecimentos, nem em sua vivência, nem no futuro, a Luz está, unicamente, no instante 

presente, na vacuidade, e na plenitude do coração, desembaraçado de toda atração, 

desembaraçado de toda necessidade do que quer que seja, o que não impede de responder 

às necessidades do corpo e às necessidades do outro, quando a Luz pedir. 
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E quem o pede, se não é você mesmo, quando você é Liberado Vivo, mas você mesmo que 

não se situa mais ao nível de sua pessoa, mas ao nível de sua eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Enfim, nessa questão que segue a anterior, apreenda bem que o Liberado Vivo não tem 

necessidade de declamá-lo, se não é, talvez, em suas primeiras fases de vivência, diante da 

Intensidade do desconhecido e do novo que se revelam. 

O Liberado Vivo está inteiramente disponível para a Luz que ele é, mas ele não está mais 

disponível para ele mesmo. 

Ele está disponível para a Vida, ele está disponível para cada circunstância que a 

Inteligência da Vida apresente a ele. 

A pessoa dele não está, jamais, na dianteira da cena, ainda que ele, aparentemente, sofra, 

de uma maneira muito transitória porque, muito rapidamente, a Luz vem preencher o que 

pode, ainda, aparecer, eu diria, nos primeiros passos do Liberado Vivo. 

Mas isso não dura, jamais. 

 

Assim, portanto, o Liberado Vivo é capaz de desaparecer à vontade na Luz Branca ou no 

Absoluto, que sobrevém após a Infinita Presença, e sabe que todas as respostas, em 

definitivo, vêm apenas da Luz, assim como todas as questões vêm, em definitivo, apenas do 

impulso da Luz, que realça as zonas, se posso dizer, a preencher de Luz. 

O Liberado Vivo, como toda pessoa encarnada nessa Terra, está sujeito às leis desse 

mundo, mas seu Espírito revelado é aquele que assumiu o comando nos interesses da 

pessoa, nos interesses da história e nos interesses de toda manifestação da Luz projetada 

nesse mundo. 

 

… Silêncio… 

 

Qual é a questão seguinte? 

 

Questão: você pode falar do modo de acesso atual ao Absoluto, se ele não passa 

mais pela Onda de Vida? 

 

Meu amigo, meu irmão, não existe modo operatório nem técnica porque, como foi dito por 

múltiplas vozes, apenas você é que decide sair de todo jogo, de todo papel, de toda função, 

de toda história. 

Mas lembre-se de que, qualquer que seja o refinamento de seu ego, ele recusará, sempre, 

seu próprio desaparecimento. 

Você não pode, portanto, de modo algum, confiar nele nem forçá-lo. 

Há apenas uma revolução interior ou um basculamento de sua própria consciência, que 

chega a dizer: «Pai, que sua vontade seja feita e não a minha.». 

Não em uma afirmação verbal, não em um conceito, não no objetivo de obter o resultado 

esperado, mas, bem mais, o que foi nomeado o sacrifício. 

 

A Luz, o que foi nomeado em outros tempos o Guardião do grande Limiar, nada mais é do 

que suas próprias projeções de falta, suas outras projeções que vêm mostrar-lhe, naqueles 

momentos, o que pode restar em você. 
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Não há outro demônio que não aquele que se apresenta na superfície do Limiar, e que é, 

em definitivo, apenas uma parte não iluminada de você mesmo, uma vez que o mundo está 

em você. 

Assim, durante o ano 2012 e o seguinte, efetivamente, a Liberação pela Onda de Vida, que 

permite resolver as linhas de predação pessoais e coletivas, permitiu esse aspecto 

ondulatório da Liberação. 

Hoje, isso continua possível, mas, se não há sacrifício de tudo o que você viveu, em 

proveito da Luz, você não pode tornar-se, inteiramente, Luz. 

Mas isso faz parte, também, de sua liberdade de experiência e de sua própria liberdade de 

consciência. 

 

Assim, portanto, como foi explicado por Bidi, não se deve, portanto, considerar o Absoluto 

como um objetivo porque, assim que você fala disso ou posiciona-se como um objetivo, ele 

não será, jamais, atingido, porque isso não é, jamais, um objetivo. 

Eventualmente, isso pode ser chamado um último desvendamento, que aparecerá apenas 

assim que você tiver aceitado ver suas próprias sombras, quaisquer que sejam. 

Não para julgar-se, não para condenar-se, não para explicar, mas para ver se sua 

consciência infinita pode atravessar isso justamente, sem estar apegado nem ser retido ao 

que se manifesta. 

Você está pronto para tudo perder para tudo ganhar? 

Porque, enquanto você não tenha tudo dado e tudo perdido, você não pode encontrar-se. 

 

Quaisquer que sejam seus conhecimentos, quaisquer que sejam suas vivencias anteriores 

há, realmente, uma ruptura de continuidade total, que permite falar de um antes e de um 

depois. 

Isso não pode ser simulado por sua consciência. 

Isso não pode ser simulado por seu próprio mental e por seu próprio interesse em sua 

própria pessoa, ao invés de no Coração de seu Coração no qual, eu o lembro, não existe 

qualquer história, qualquer cenário e qualquer liberação. 

Naquele momento, e como algumas Estrelas explicaram, você mergulha em si mesmo, 

nessa Luz Branca ou na ausência de Luz, que não é a sombra e, aí, você sabe, porque 

você o vive. 

Colocar um objetivo é, já, aquiescer à linearidade do tempo e aquiescer a algo que não é 

você. 

 

… Silêncio… 

 

Dito em outros termos e em complemento, o Liberado Vivo deixa-se levar por sua própria 

Luz, sem temor e sem desvio. 

Aquele que não conhece a Luz, em sua totalidade, em sua quintessência, apenas pode 

considerar isso como exterior a ele e põe, ainda mais, uma distância bem palpável entre o 

que ele é e o que ele aspira. 

Mas você não pode aspirar ao que você é, uma vez que você já o é. 

É a última reversão da consciência, o sacrifício, a crucificação e a Ressurreição que conduz 

à Liberdade do Espírito, à sua revelação em você, à sua manifestação, que faz de forma a 

que a pessoa não seja mais considerada como um veículo que nada tem a adquirir para ele 

ou nele, e que permite, simplesmente, deslocar-se de um ponto a outro de sua própria 

consciência, de suas próprias relações e de suas próprias afeições. 
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… Silêncio… 

 

Eu termino assim, para essa questão: é preciso aceitar tudo perder para reencontrar-se. 

É claro, não há perda, só o ego crê nisso, porque ele quer manter o controle. 

Assim, se você mesmo quer controlar, dirigir ou influenciar a Luz, você não pode ser livre. 

Assim mesmo, se nos mecanismos íntimos de sua consciência, mesmo que tenha vivido, 

por momentos, as lufadas de Amor incondicional, o acesso à Unidade, ao Si, se não há 

sacrifício total e incondicional, você não pode ser o que você é. 

O próprio princípio da Luz Una, o próprio princípio da Inteligência, da Graça e do Amor 

depende disso. 

O hábito desse mundo, qualquer que seja seu confinamento, inibiu, de algum modo, pelo 

princípio oposto ao Amor – que não é o ódio, mas o medo – cristalizou, em cada um de 

você, devido à experiência extensível na encarnação, os hábitos, os comportamentos, os 

carmas que impedem toda possibilidade de ser liberado. 

 

É claro, o ego e sua pessoa vão dizer-lhe que você está no caminho, que você vê e percebe 

cada vez mais coisas, que você conhece cada vez mais manifestações, mesmo invisíveis. 

Ele vai nutrir-se disso, para desviar você do objetivo, porque você sabe que não há objetivo. 

Ao criar, assim, objetivos, o ego faz apenas retardar a própria morte dele. 

É por isso que numerosos intervenientes falaram de crucificação, de Ressurreição, de 

sacrifício. 

Para o ego, o sacrifício será, sempre, um horror absoluto. 

É ao superar isso, não intelectualmente, mas aceitando em nada apoiar-se do existente, 

desaparecendo para si mesmo, que a Luz é vista. 

Não no exterior, mesmo não no Canal Mariano ou pela Onda de Vida, mas, diretamente, no 

íntimo de seu coração, que não se apoia, portanto, efetivamente, naquele momento, nem no 

desaparecimento preliminar das linhas de predação, nem por qualquer purificação ilusória 

de qualquer carma, mas, sim, pela imutabilidade de sua consciência ao mais próximo do 

Coração do Coração, porque é aí que se desvenda o que você é, porque é aí que você se 

reencontra, e isso não pode ser considerado em qualquer progresso, em qualquer evolução, 

mesmo se, é claro, haja etapas que se desenrolaram a partir da Liberação da Terra, que 

você tenha, talvez, sido levado a viver, cada um de você. 

 

Mas, aí também, mesmo isso deve ser sacrificado, não pela vontade do ego, em uma forma 

de ego qualificado de negativo, mas pela realidade íntima de seu sacrifício. 

Você aceita tudo perder? 

Real e concretamente? 

É o único modo de provar-se, para si mesmo, que você de nada mais depende que não do 

que você é, em verdade. 

 

… Silêncio… 

 

Qual é sua questão seguinte? 

 

Questão: você pode falar-nos da energia vital relativamente à energia vibral, da 

diminuição progressiva da energia vital ou, mesmo, de seu desaparecimento? 
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A energia vital é portada pelo fogo vital, que nada mais é do que o Fogo vibral, amputado de 

sua dimensão natural. 

Assim, os Agni Deva, as partículas nomeadas adamantinas, são um agenciamento preciso 

de seis glóbulos de vitalidade. 

O prana comporta apenas um único glóbulo de vitalidade, e nenhum conjunto de seus 

glóbulos de vitalidade entre eles. 

A forma hexagonal é a organização da Luz presente em toda dimensão de vida, a partir dos 

planos os mais densos até os mais próximos da Fonte. 

O fogo vital desaparece, ele é alquimizado devido à sobreposição do efêmero e do Eterno, 

por um agenciamento diferente do prana, que não é mais o prana, mas o plano da Citta. 

É nesse plano que as partículas adamantinas ou Agni Deva são associadas por seis 

glóbulos de vitalidade. 

Não há, portanto, incidência, há apenas uma fase de adequação entre o fogo vital e o Fogo 

vibral. 

 

A diferença fundamental: o prana circula, a partícula adamantina vibra e é uma ressonância. 

As características da Luz vibral, do Fogo vibral, das partículas adamantinas, dos Agni 

Deva são, justamente, o que garante a Inteligência da Luz e sua própria liberdade, mesmo 

nesse corpo efêmero, pela sobreposição com o corpo de Existência ou, se prefere, sua 

reconstituição. 

Esse corpo de Existência é um holograma multidimensional que se adapta, a cada instante, 

à sua consciência, à sua forma e ao que você deseja, o que não é o caso do prana. 

O prana circula em suas estruturas fisicas e estruturas sutis, o Fogo vibral não circula, ele é 

instalado e mantém a coesão de seu corpo de Existência. 

 

A diminuição do fogo, enquanto ele não é, inteiramente, substituído pelo Fogo vibral dá, 

efetivamente, sintomas específicos que vocês são inumeráveis a viver, quer sejam as 

Coroas, quer seja a Onda de Vida ou o Canal Mariano, a vibração das Portas. 

O Vibral põe fim à atividade do mental, à atividade das emoções, o que não quer dizer que 

elas desapareçam, mas elas são, de algum modo, recolocadas em seu lugar, ou seja, algo 

que passa e que, em momento algum, pode ser fixado ou tornar-se recorrente. 

No Fogo vibral não há mais – e isso é conhecido bem antes do período que vocês vivem –, 

não há mais, propriamente ditos, impulsos, não há mais feridas, não há mais memórias, não 

há mais incidência de qualquer passado que seja na situação do instante presente daquele 

que está no Coração do Coração. 

 

… Silêncio… 

 

Eu respondo, também, isso: o Fogo vibral mantém a Paz, mantém a tranquilidade, mantém 

a Eternidade. 

O fogo vital induz movimento, de suas emoções, de seus pensamentos, de seu corpo. 

Ele induz questões, ele induz busca permanente, respostas, nutrição, sob qualquer forma 

que seja. 

O Fogo vibral nada mais tem a ver com o que foi nomeado o fogo prometéico, trata-se do 

Fogo de Cristo, chamado, recentemente, também, o Espírito do Sol. 

O fogo vital, enfim, implica uma reação do efêmero, que se traduz pelo que vocês nomeiam 

aura, contrapartida dos corpos sutis que existem no interior do corpo físico. 

No Fogo vibral não existe mais interface exterior, o corpo torna-se luminoso. 
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Os corpos sutis estão em harmonia com o Coração do Coração, não há, portanto, projeção 

de Luz no exterior, isso dá a ver, por um clarividente normal, uma Luz Branca visível, ainda, 

sob a forma de aura em torno da pessoa. 

Não há mais coloração, exceto, é claro, segundo algumas circunstâncias necessárias, pelo 

menos no plano encarnado no qual vocês ainda estão. 

 

O fogo vital é, portanto, em resumo, o resultado da projeção da consciência, o Fogo vibral é, 

em resumo, o resultado do Coração do Coração. 

 

Lembrem-se, não é o fogo vital que se transforma em Fogo vibral, uma vez que eles estão, 

de modo lógico e inato, e devido ao confinamento, em total contradição e oposição. 

O fogo vital anima-os para o exterior, o Fogo vibral anima-os em si mesmos. 

 

… Silêncio… 

 

Qual é sua questão seguinte? 

 

Questão: o Comandante dos Anciões disse-nos para sermos lúcidos quando somos 

seduzidos pela matéria. 

Você pode desenvolver? 

 

A lucidez é o apanágio daquele que se aproxima ao mais perto do Coração do Coração, o 

que dá uma iluminação pela própria Luz, que não passa pela reflexão nem pela intuição, 

nem pela energia, nem pela vibração. 

É um mecanismo íntimo que vocês podem assimilar ao que foi nomeada, pelo Comandante, 

a resposta do coração, exceto que, aí, não há suporte de forma, não há suporte vibratório, 

não há suporte visual, há, simplesmente, essa palavra que havia sido empregada: 

Evidência. 

 

Essa Evidência não sofre qualquer interrogação, ela é resposta, ela mesma. 

Na Evidência não há qualquer projeção, há a resultante que é a lucidez do que é visto, tanto 

em si como em seu exterior. 

E, quando eu digo o que é visto, não se deve ali ver a visão, mas, sim, a percepção inerente 

ao coração aberto, que não tem necessidade de qualquer imagem, de qualquer justificação, 

de qualquer compreensão nem de qualquer manifestação. 

É, justamente, essa instantaneidade, essa espontaneidade, como foi dito, que permite viver 

isso. 

 

… Silêncio… 

 

Você pode reiterar sua questão? 

 

Questão: o Comandante dos Anciões disse-nos para estarmos lúcidos quando somos 

seduzidos pela matéria. 

Tratava-se de desenvolver. 

 

Toda matéria nesse mundo, tal como vocês a nomeiam, carbonada, implica a sedução, 

porque a matéria ou a forma, mesmo portadora de uma consciência humana, de uma 
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consciência mineral, de uma consciência vegetal ou de uma consciência animal vive, 

permanentemente, a não Luz interior, devido à falsificação. 

Assim, toda sedução de uma forma, toda atração de uma forma, de qualquer plano que seja 

nesse mundo, faz apenas traduzir a falta de Luz. 

Estar na vida, ser a Vida é ver isso. 

É dessa lucidez que se fez referência. 

Ela poderia resumir-se, também, no que disse o Comandante, há numerosos anos: 

«Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo, à matéria ou ao Espírito.». 

Tanto mais que essa matéria, nesse mundo, foi privada da originalidade da Luz. 

 

No que é nomeada terceira dimensão unificada, a matéria é informada pela Luz, em 

qualquer circunstância que seja ou em qualquer forma que seja. 

Não há, portanto, o mesmo princípio de privação, não há alteração na matéria nos mundos 

Unificados. 

Eu lembro, contudo, que nas outras dimensões existe uma matéria, mas cada vez mais 

refinada, que não se apoia mais no carbono, mas na sílica, pelo menos na quinta dimensão. 

Na dimensão na qual estão estabilizados os Anciões, as Estrelas, há entrelaçamento de 

certa matéria, revivificada pela Luz, não totalmente tornada transparente, mas que está 

longe de ser opaca, o que permite ver através dela. 

Sua matéria é opaca, ela não lhes permite identificar, através da Luz, o que é o outro. 

É nisso que não se deve julgar nem condenar, porque ninguém sabe qual é a consciência 

que se esconde através dessa forma, ou que foi escondido pela forma, independentemente 

de qualquer vontade de consciência. 

 

A lucidez junta-se, de algum modo, à humildade, à espontaneidade e à transparência, o que 

lhes dá a ver o que está escondido pela matéria, e que lhes dá a ver, em definitivo, em 

qualquer consciência que seja, a mesma Vida, o mesmo Amor, que não depende mais da 

forma apresentada, nem dos interesses pessoais, nem dos interesses da outra forma. 

Naquele momento, vocês transcenderam, realmente, a forma, transcenderam a imagem, 

como foi explicado, em seu tempo, por Irmão K. 

Vocês não são mais seduzidos pela magia da imagem, pela magia da forma, mas tocam, 

diretamente, o que está além da forma, vocês penetram o Coração do Coração no íntimo de 

cada forma, de cada consciência, e vocês se apercebem, naquele momento, de que o outro 

é você mesmo, e que todas as barreiras de forma foram apenas véus colocados na 

compreensão de seu coração. 

 

É nesse sentido que foi dito, em numerosas reprises, que nada do que é conhecido é-lhes 

útil no desconhecido. 

É nisso que se deve despojar e sacrificar-se, em tudo o que é conhecido, para ver o que 

está por trás e aceder ao Coração do Coração de cada coisa, de cada relação e de cada 

irmão e irmã, como de cada objeto, como de cada forma, em qualquer reino que seja desse 

mundo. 

 

… Silêncio… 

 

Enuncie sua próxima questão. 
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Questão: o fato, nesse momento, de retomar uma sexualidade ou de comer quase 

normalmente como antes, assinala uma atribuição na 3D unificada? 

 

Meu amigo, meu irmão, isso pode ser exatamente o inverso. 

Só o ego crê que ele precisa comer isso ou aquilo para pacificar seu corpo e pacificar seu 

ego. 

Ora, a alimentação, para aquele que é liberado vivo, não tem qualquer incidência, porque 

não é mais a pessoa que escolhe, mas o próprio corpo. 

Assim, portanto, quer haja alimentação de carne, quer haja alimentação prânica, quer haja 

alimentação vibral, isso nada muda. 

Se a Liberdade é vivida, nada disso é importante, exceto para o funcionamento desse corpo, 

mas que não tem mais, para o Liberado Vivo, ligação entre o Espírito e a matéria, uma vez 

que a matéria é iluminada. 

Não há qualquer obrigação, e não é, certamente, um tipo de alimento que vai decidir sua 

atribuição, mesmo se, é claro, durante numerosos anos, foi-lhes dado certo número de 

conselhos ditos alimentares concernentes, por exemplo, à alimentação líquida ou, ainda, à 

alimentação de vegetais não subterrâneos, mas o mais alto possível em relação ao solo. 

Isso correspondeu a um tempo em que era necessário refinar a vibração do ego, elevá-la 

até um lugar no qual ela podia reencontrar o Fogo vibral. 

 

As circunstâncias de hoje são, é claro, específicas para cada um de você. 

Mas, de uma maneira geral, aquele que se fixa regras, por ele mesmo, por suas deduções, 

torna-se prisioneiro, ele mesmo, de seus hábitos, mesmo na busca de uma alimentação 

sadia, exceto, é claro, se o corpo manifesta uma rejeição, sob uma forma ou outra, à qual a 

simples inteligência humana permitirá, simplesmente, eliminar o que incomoda sua matéria. 

Mas nenhum Espírito pode ser incomodado por isso; eu falo do Espírito, é claro, do Liberado 

Vivo. 

 

Eu lhe respondo, também, isso: enquanto você crê depender de algo de exterior ao que 

você é, alimentar ou outro, você não é livre. 

Assim, portanto, colocar-se a questão do efeito da alimentação em sua liberação prova, 

simplesmente, que você não soltou isso. 

Não tendo soltado isso, você não é, portanto, livre. 

A questão da alimentação, para o Liberado Vivo, não se coloca. 

Ele obedece ao que a Inteligência da Vida pede, como a inteligência de seu corpo. 

Se você pensa ser tributário de tal tipo de alimentação ao invés de outro, e isso com 

excesso, isso traduz, de maneira que eu nomearia obrigatória, o apego de si mesmo a si 

mesmo. 

 

O Liberado Vivo evita, simplesmente, se ele o deseja, o que pode fazer-lhe mal – ao seu 

veículo –, ao mesmo tempo sabendo que ele não poderá, jamais, ser tocado em seu 

Espírito. 

Assim, portanto, se a alimentação toca você ao nível de sua própria consciência, isso indica 

duas coisas: que seu corpo apresenta pedidos, mas, também, sua consciência, naquele 

momento, demanda algo ao nível do que você faz entrar em seu corpo, que deveria ser 

fornecido por seu próprio coração. 
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Isso não quer dizer que seja preciso suprimir ou eliminar toda alimentação, de qualquer 

natureza que seja, mas, aí também, ter a lucidez e a clareza do que se desenrola em suas 

escolhas alimentares. 

 

O Liberado Vivo não tem necessidade de um regime, ele tem necessidade, simplesmente, 

de conformar-se ao que demanda seu corpo, às reações de seu corpo, não porque ele 

tenha necessidade ao nível de sua consciência ou de seu Espírito, mas porque é mais 

agradável, simplesmente, ter um corpo que funcione. 

Um corpo que funcione normalmente, sem restrições ligadas ao mental, às emoções, às 

memórias ou aos hábitos pode, muito bem, nutrir-se apenas de carne, apenas de legumes, 

apenas de leite – o leite que é, no entanto, um dos venenos os mais reconhecidos nessa 

Terra e, no entanto, existem Liberados Vivos, devido aos tempos mais antigos, que são 

nutridos apenas desse leite que era um veneno. 

Isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer, simplesmente, que a intensidade da liberdade e da vivência desse Espírito 

alquimiza, diretamente, pela presença da Luz, toda toxina e toda toxicidade presente no 

leite. 

 

É claro, não é questão de aconselhar a cada um de você verificar isso, mas se seu corpo 

manifesta-se de modo exagerado em relação a um tipo de alimento, coloque-se, então, a 

questão da liberdade real de seu Espírito. 

O alimento, mesmo o mais puro, permite aumentar a energia vital, isso vocês constatam, 

todos, a cada dia. 

Isso quer dizer, portanto, que você considera, nesses casos, que você tem necessidade 

dessa energia vital. 

Aquele que está instalado no Coração do Coração e, a fortiori, sobretudo para aquele que é 

liberado vivo, o alimento – mesmo se existam gostos e sabores que sejam privilegiados, ou 

tipos de alimentos privilegiados – sabe, pertinentemente, o que vai produzir-se nele. 

Ele não tem necessidade de obedecer às regras da nutrição energética ou da nutrição 

ayurvédica ou vegetariana ou vegana, ele não se importa com isso, exceto, é claro, se seu 

corpo manifesta-se. 

 

Lembre-se do que o Arcanjo Anael havia exprimido, há numerosos anos, sobre a natureza 

dos alimentos. 

Isso era destinado, como havia sido dito, a uma elevação vibratória e uma elevação, 

mesmo, do fogo vital, o que permite, pelo aumento desse fogo vital voltado, por exemplo, à 

alimentação e não aos impulsos, reencontrar mais facilmente o Fogo vibral, a descida do 

Espírito Santo, a radiação do Ultravioleta e a irradiação da Fonte. 

 

… Silêncio… 

 

No que concerne ao Liberado Vivo, existiram numerosos exemplos dos quais algumas 

Estrelas e alguns Anciões informaram-lhes. 

A Estrela portada por Ma Ananda mostrou, em sua vida e sua encarnação, uma capacidade 

para não se nutrir de alimentos, mas de sua própria Luz, sem considerar a noção de jejum, 

mas, simplesmente, de princípios manifestados pelo corpo, dele mesmo, que permite a esse 

corpo nutrir-se, naquele momento, exclusivamente, de Luz vibral e não mais de prana. 

Cada vivência em transcendência da pessoa e em suas resultantes é diferente. 
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A Estrela Hildegarde de Bingen em suas preconizações alimentares, falou, mesmo, do 

interesse dos animais, de alguns tipos de alimentos que vêm dos animais. 

 

Através dessa questão você se situa, você mesmo, na interrogação de um futuro ligado a 

uma alimentação – nenhum futuro é função de uma alimentação. 

O que eu nomearia de acúmulo de sujidades ou de envenenamento do corpo, ligado aos 

venenos industriais, às toxinas, presentes não, unicamente, na carne, mas, também, no que 

vocês nomeiam os alimentos biológicos, mesmo os mais refinados, mesmo os mais 

supervisionados, é uma ilusão total. 

É claro, o corpo preferirá, sempre, os alimentos não cozidos, não transformados, quer eles 

sejam biológicos ou não. 

A elevação vibratória ou o bem-estar, ou o melhor-estar ligado à alimentação faz, em 

definitivo, apenas atrair sua atenção sobre sua dependência a certa materialidade. 

O Liberado Vivo não tem horários, ele não respeita as regras alimentares da pessoa, 

mesmo a mais sadia. 

Ele come quando seu corpo reclama, ele come quando seu Espírito tem necessidade de 

sentir o prazer alimentar, mas não é ligado, de maneira alguma, a impulsos alimentares ou a 

freios alimentares e, sobretudo, nenhum destino ou atribuição é ligado a qualquer alimento. 

 

Mas, é claro, é preferível, em seu caso, comer o que você chama de saudavelmente, mas 

não mais estar sujeito ao dogma das três refeições, ao dogma das horas fixas, ao dogma da 

seleção de alimentos biológicos, de alimentos vegetais ao invés de carnes – para cada um 

de você é diferente. 

Mas convém, aí também, ver-se claramente, através do que você ingere: quem comanda, 

quem decide e onde você se situa em relação a isso? 

 

Um corpo nutrido de Luz e, portanto, do Liberado Vivo, tem funcionamentos ao nível dos 

centros vitais e, em especial, do que foi nomeada a Porta Atração e Visão – ou, ainda, se 

você prefere, o chacra de não o baço e do fígado – intervém, obviamente, no metabolismo 

da Luz, do prana como do vital. 

É isso que é prioritário. 

Assim, portanto, o fato de manifestar uma atitude alimentar muito meticulosa ou, ainda, 

apresentar distúrbios nomeados digestivos faz apenas traduzir a persistência da atração e 

da visão nesse mundo, mas não constitui um destino dito final. 

Em caso algum isso corresponde a uma Liberação ou, ainda, em caso algum isso 

corresponde a uma atribuição, qualquer que seja. 

 

… Silêncio… 

 

Qual é sua próxima questão? 

 

Questão: o fato de ter uma sexualidade, hoje, não assinala, então, tampouco, uma 

atribuição na 3D, e, se não, existe uma sexualidade sem impulso? 

 

Meu irmão, meu amigo, a sexualidade concebida na pessoa resulta, sempre, efetivamente, 

de um impulso e de uma falta. 
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A sexualidade do Liberado Vivo pode estar presente ou ausente, mas ela é decidida pelo 

próprio Espírito, independentemente de qualquer impulso, de qualquer atração e, eu diria, 

mesmo, de qualquer satisfação no sentido sexual. 

Há bem mais do que isso. 

Se o Liberado Vivo tem uma atividade sexual, ela será uma comunhão de Espírito a 

Espírito, qualquer que seja o parceiro. 

A sexualidade habitual corresponderá, sempre, ao que você nomeou impulso e, em 

definitivo, a uma falta de unidade interior. 

Mas não é, contudo, privando-se de sexualidade que você se torna liberado vivo – isso, aí 

também, estritamente, nada tem a ver, como para a alimentação – é o resultado de uma 

circunstância. 

Será que há, através da sexualidade, satisfação de um desejo, realização de um prazer, ou 

será que há comunhão e êxtase e não mais, simplesmente, orgasmo? 

 

A sexualidade do Liberado Vivo – sem empregar o termo sexualidade sagrada ou tantrismo, 

o que é, ainda, diferente – propicia uma elevação da Onda de Vida, percebida, claramente, 

por uma nova subida da Onda de Vida a partir dos pés até o alto da cabeça. 

Aí está a sexualidade do Liberado Vivo, sobre ele mesmo como para o parceiro. 

Se o ato sexual traduz-se por um orgasmo, sem nova subida da Onda de Vida, então, trata-

se de uma sexualidade da própria pessoa. 

Se não há mais impulso, se não há mais desejo resta, simplesmente, um ato sexual que não 

conduz ao orgasmo, mas à vibração da comunhão final e à Liberação, que reproduz os 

circuitos triplos da Onda de Vida e propicia, sobretudo, outra coisa que não um orgasmo, 

mas, sim, uma expansão total da consciência nesse mundo encarnado, o que dá acesso, 

através da carne e dessa relação, aos mundos multidimensionais. 

 

Assim, portanto, conforme os resultados obtidos por sua própria sexualidade, você pode, 

muito facilmente, situar-se. 

Se o ato sexual não é acompanhado pela Onda de Vida no momento da resolução do que é 

nomeado orgasmo, isso continuará um orgasmo ligado à pessoa, cujos benefícios podem 

ser evidentes, mas que não concernem ao Espírito, mas, unicamente, à matéria e à pessoa. 

 

É o mesmo para a alimentação dita de carne, os resultados na pessoa podem ser 

detestáveis, ao nível de cânceres, por exemplo, das vias intestinais, não é o mesmo para o 

Liberado Vivo. 

 

… Silêncio… 

 

Qual é sua questão? 

 

Questão: você pode dar-nos um protocolo ou uma orientação para reativar o painel de 

controle dos chacras principais, situados na cabeça? 

E, também, para o reagenciamento do corpo caloso? 

 

Meu amigo, meu irmão, o que você nomeia o painel de controle dos chacras não tem que 

ser reativado, uma vez que ele está ativo, permanentemente, caso contrário, você não 

estaria vivo nesse mundo. 



86 
 

No que concerne ao corpo caloso, ele representa a contrapartida física da união do 

masculino sagrado e do feminino sagrado, que permite juntar-se à Androginia Primordial. 

A ativação do corpo caloso vai traduzir-se pela ativação do décimo segundo corpo. 

Eu o remeto, para isso, ao processo de ativação desse décimo segundo corpo, tal como foi 

considerado no yoga da Unidade, no yoga da Verddade, transmitido por Um Amigo há 

numerosos anos. 

 

Você pode reiterar a questão? 

 

Questão: você pode dar-nos um protocolo ou um procedimento a seguir para reativar 

o painel de controle dos chacras principais, situados na cabeça, e para o 

reagenciamento do corpo caloso? 

 

Eu acrescentarei à minha resposta: não se obstrua, para isso, de protocolos, não se 

obstrua, para isso, de rituais, de gestos. 

Por essa questão, eu lhe coloco a questão à qual isso o remete. 

Você confia na Inteligência da Luz? 

Você tem confiança no que você é? 

Crer que vocês vão agir por si mesmos nessas funções, regulagem dos chacras principais, 

ativação do corpo caloso, é claro, isso se tornou possível por técnicas que lhes foram 

comunicadas, como eu disse, há numerosos anos. 

Hoje, renda-se à evidência, a Graça encarrega-se de harmonizar tudo isso, você não tem 

necessidade da intervenção de sua pessoa nem de qualquer protocolo. 

Na primeira parte de minha resposta, eu o remeti ao que já foi transmitido como informação, 

mas se, em você, você se coloca a questão da utilidade ou da inutilidade disso, se você 

procura técnicas ou métodos, isso significa, simplesmente, que não há, ainda, confiança 

total na Inteligência da Luz. 

 

Eu o lembro de que há sobreposição do corpo de Existência sobre o corpo efêmero. 

A partir daí, não há mais, verdadeiramente, utilidade em querer controlar, de qualquer modo, 

o corpo caloso ou os chacras principais. 

A Inteligência da Luz, a Graça da Luz seguirá sua intenção. 

Foi dito: «Que lhe seja feito segundo sua fé.». 

Foi dito, também: «Que lhe seja feito segundo sua vibração.». 

Tudo isso representa apenas etapas preliminares que devem conduzi-lo ao seu próprio 

sacrifício, o que lhe permite verificar, por si mesmo, que a Inteligência e a Graça da Luz 

bastam, amplamente. 

Mas, para isso, você deve prová-lo a si mesmo. 

Cabe a você escolher, portanto, a resposta que lhe convém, e a resposta que lhe convém é 

função, unicamente, de seu ponto de vista ou, se prefere, do posicionamento de sua 

consciência: na pessoa, no observador, na testemunha ou, então, ao nível da a-consciência. 

Você pode imaginar que as respostas, naquele momento, são profundamente diferentes. 

Assim são as duas respostas que eu lhe dei. 

 

… Silêncio… 

 

Eu aporto um complemento em relação às quatro últimas questões, que é o seguinte: na 

Luz e no coração, no Coração do Coração, há Evidência e há tudo o que é necessário. 



87 
 

Se você vive isso, então, «Ame e faça o que lhe agrada.». 

As regras e os quadros pertencem a esse mundo. 

O Espírito não conhece regras nem quadros, ele se adapta, simplesmente, às necessidades 

do corpo e às necessidades da pessoa, sem ali ficar submisso, de maneira alguma. 

O Espírito é livre ou ele não o é. 

No Espírito livre, o Espírito faz apenas seguir, aí também, as linhas de menor resistência 

das demandas do corpo, das demandas de alimentos, sem interferirnisso, de maneira 

alguma. 

 

 

… Silêncio… 
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O IMPESSOAL – Q e R – Parte 2 

O IMPESSOAL «UM-Pessoal» 

Questões-Respostas 

Segunda parte 

Junho de 2016 

 

 

Eu escuto a questão seguinte. 

 

Questão: como soltar o estado de recusa e viver aquele da refutação? 

 

... Silêncio... 

 

Meu amigo, meu irmão, de qual recusa você fala? 

De qual refutação você fala? 

A refutação remete-o aos ensinamentos de Bidi. 

A recusa, que eu nomearia, se você prefere, a não aceitação, é ligada, de uma maneira 

geral, a uma situação de resistência, de rejeição ou de oposição e, portanto, em definitivo, 

de confrontação. 

A refutação nada recusa, ela se contenta em constatar que tudo o que é conhecido não é a 

Verdade. 

O princípio da refutação não provoca, jamais, oposição, resistência ou contradição. 

A refutação coloca-o na posição do observador, a recusa mantém você na pessoa. 

Qualquer que seja a causa dessa recusa, qualquer que seja a reticência exprimida, a recusa 

não conduzirá, jamais, à refutação. 

 

A recusa decorre, diretamente, da noção de escolha, a refutação não implica qualquer 

escolha, se não é ver o que é, no efêmero, como não eterno. 

Assim seu corpo, sua consciência atual é perecível, enquanto você não é liberado. 

Isso se vê quando da encarnação na qual não permanece qualquer memória consciente do 

que foi vivido no que vocês nomeiam «outra vida». 

Recusar é desviar-se; refutar é permanecer na mesma posição, sem reverter-se, mas 

atravessar as coisas. 

A recusa implica um recuo, a refutação implica um avanço, de qualquer ponto de vista que 

você se coloque. 

A recusa é resistência. 

A refutação é o princípio que pode conduzi-lo, o mais facilmente possível, ao esquecimento 

de sua história, à transcendência da pessoa que atravessa o que ela considerava como 

válido até agora, sem qualquer recusa. 

A recusa é, portanto, oposição e contradição, no interior de si, antes de tudo. 

A refutação não é, contudo, uma passividade, mas uma maneira de proceder que é 

profundamente diferente quanto à orientação da energia da própria consciência e de sua 

visão. 

 

A recusa é recusar ver. 

A refutação é uma visão clara do que se desenrola. 

Não pode haver confusão nem distorção possível entre a recusa e a refutação. 
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A refutação conduz você à Liberdade ou à Liberação, a recusa acorrenta-o, sempre mais, 

no que você quer recusar. 

Aquilo a que você se opuser vai reforçar-se, inevitavelmente, na pessoa. 

A refutação nada reforça, ela dissipa as resistências, ela permite atravessar e superar o 

ponto de vista da pessoa, para colocá-lo ao mais próximo da posição do observador, como 

lhes disse Bidi: aquele que observa a cena de teatro que pode, eventualmente, 

desempenhar um papel na cena, mas que sabe muito bem que ele não é o ator. 

A recusa é ligada ao ator, porque há uma ação pessoal de oposição. 

A refutação a nada se opõe, ela faz apenas constatar o que se desenrola na tela da 

consciência, sem qualquer implicação, sem qualquer laço e, sobretudo, sem recusa. 

 

... Silêncio... 

 

Eu continuo a minha resposta. 

Recusar manterá, interminavelmente, o princípio de dualidade e de oposição, a refutação 

conduzirá você às portas da Unidade e da Presença, do Si, mas, também, possivelmente, 

da Infinita Presença. 

A refutação é uma aquiescência à Eternidade, a recusa é uma oposição frontal à 

Eternidade, o que traduz, em definitivo, o medo do desconhecido e o medo da própria morte 

da pessoa. 

A recusa pertence ao ego, a refutação, mesmo realizada a partir do ego, conduz à 

diminuição do ego e à transcendência do ego. 

 

... Silêncio... 

 

Qual é sua próxima questão? 

 

Questão: o que quer dizer Metatron, quando ele fala do canto da Liberdade em suas 

sete aparências e sete Vivos? 

Trata-se dos Arcanjos? 

 

Meu amigo, meu irmão, convém, para isso, compreender que, do mesmo modo que há, em 

seu mundo, sete dias na semana, sete cores no arco-íris, o sete é o que lhe é dado para 

funcionar nesse mundo. 

O sete remete à utilidade e às ferramentas necessárias nesse mundo, para explicar o que 

ali se desenrola e, mesmo, para ali viver. 

A Liberdade põe em ressonância o canto das sete frequências fundamentais desse mundo, 

que correspondem, também, aos sete chacras, como suas sete funções que eu nomearia 

arquetípicas. 

 

Como você sabe, ou vive, houve uma passagem do sete ao doze. 

O doze remete à Tri-Unidade e ao agenciamento da própria Luz, em sua forma adamantina 

e não vital – que é apenas a luz alterada e desviada. 

O doze o faz passar, efetivamente, a uma oitava diferente da manifestação nomeada quinta 

dimensão, a mínima. 

 

... Silêncio... 
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Você pode reiterar sua questão? 

 

Questão: o que quer dizer Metatron, quando ele fala do canto da Liberdade em suas 

sete aparências e sete Vivos? 

Trata-se dos Arcanjos? 

 

Há, portanto, uma ressonância comum com os sete Arcanjos do Conclave Arcangélico, 

manifestado há vários anos. 

Obviamente, não existem apenas sete Arcanjos, mas bem mais. 

Como vocês sabem, e como foi dito, existem cinco outros Arcanjos que não tiveram, se 

posso dizer, uma utilidade no processo de Liberação da Terra. 

 

Ao chegar ao Si, tendo passado, pela primeira vez, a Porta Estreita do ego ao coração, as 

sete aparências, os sete chacras ou as sete notas de música vibram, então, apesar da 

diferença delas, em uníssono, em sua harmônica respectiva de estabilização, de equilíbrio e 

de emanação. 

A Luz, naquele momento, começa a penetrar a estrutura dos chacras por trás do corpo, e 

vem transformar o funcionamento das sete aparências que, você pode imaginar, são ligadas 

aos sete corpos. 

Cinco desses corpos estão fechados, dois desses corpos estão escondidos, até o momento 

em que a inversão da Luz é retificada ao nível da Coroa da cabeça. 

Há, portanto, efetivamente, por raciocínio analógico e vibratório também, uma 

correspondência entre cada chacra e cada Arcanjo, em todo caso, no Conclave Arcangélico, 

em sua função de Liberação da Terra, tal como foi explicado durante numerosos anos de 

seu tempo terrestre. 

 

... Silêncio... 

 

O mais frequentemente, não é feita referência de sete vivos, mas de quatro Vivos, o que 

remete, pelo número, à noção de contexto, à noção de Cavaleiros, à noção do que está ao 

mais próximo do Trono da Fonte. 

Eles têm diferentes nomes. 

Acrescentar três Vivos aos quatro Vivos é aportar a nova Tri-Unidade nesses quatro Vivos, 

o que permite o nascimento de um quinto termo, nomeado o quinto Vivo ou Éter ou, se 

prefere, ER da cabeça, ER do peito. 

 

A passagem do sete ao doze é a consequência da abertura ao Si, que permite a 

reconstrução ou a re-síntese do corpo de Existência através das cinco chaves Metatrônicas 

novas, reveladas durante seu ano 2009. 

O sete é vertical, o doze é circular. 

O sete corresponde a esse mundo em sua manifestação, o doze corresponde à 

transcendência desse mundo pela emergência de um novo elemento ou de um novo Vivo 

nomeado Éter, que se aproxima do que é nomeado o Coroamento, chamado, também, 

Kether, a coroa, portanto, circular. 

O sete não pode ser circular, o doze é. 

Além do valor do número em sua vibração e em sua origem arquetípica, há, é claro, o cinco, 

que é o agente do movimento de Liberação, que permite mudar a polaridade, que permite 

bascular e reverter a alma atraída para a matéria, para que ela se reverta para o Espírito. 
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O doze, além do circular, é o relâmpago, o sete concerne à transcendência do efêmero pela 

adição do cinco. 

 

... Silêncio... 

 

Eu escuto sua próxima questão. 

 

Questão: os humanos que não têm consciência do que vocês nos transmitem podem 

ser liberados vivos? 

Se sim, por que nós, aqui presentes, não forçosamente liberados vivos temos, mesmo 

assim, a intuição da veracidade do que vocês nos transmitem? 

 

Você pode reiterar sua questão, que contém várias, de fato? 

 

Questão: os humanos que não têm a consciência do que vocês nos transmitem, eles 

podem ser liberados vivos? 

 

Meu amigo, meu irmão, houve Liberados Vivos bem antes de minha intervenção, bem antes 

da intervenção dos Anciões, das Estrelas, dos Arcanjos. 

Simplesmente, nessas circunstâncias específicas da Terra, a lei de Graça oferece, com 

abundância, a possibilidade da Liberdade, pela Onda de Vida ou pelo sacrifício. 

Por outro lado, eu o lembro de que a Liberação é efetiva para cada um. 

Ser liberado vivo não é nem um mais nem um menos, é, simplesmente, uma revelação 

anterior à revelação final. 

E, mesmo além dessa revelação final, e além de toda Graça, mesmo a última de Maria, 

existe outro mecanismo, nomeado «a salvação». 

 

A salvação – e isso sem qualquer conotação religiosa no sentido patriarcal – corresponde à 

redenção, ao salvamento da alma que, in extremis, percebe o que ela é. 

No pior do sofrimento, no pior da escuridão, a salvação é oferecida a cada um, se há 

sacrifício naquele momento. 

A Luz não pode, jamais, ir contra sua liberdade. 

Se sua liberdade é de permanecer na experiência da matéria, é sua escolha, mas, no 

momento em que a personalidade apagar-se, completamente, para toda consciência 

humana da Terra, no momento do que foi nomeada a estase, o processo de Face a Face 

não poderá deixar qualquer dúvida, qualquer equívoco. 

Em definitivo, isso significa que aquele que, ainda hoje, está na negação ou, para empregar 

uma expressão de duas questões anteriores, na recusa, não se esqueça de que, em 

definitivo, haverá, sempre, aceitação, sobretudo se a pessoa está ausente, ou seja, durante 

a estase que é, de algum modo, um desaparecimento totalmente consciente, que mantém a 

consciência em face dela mesma e em face da Infinita Presença, e, ao final dos três dias, no 

que foi nomeado o Juramento e a Promessa. 

Há, portanto, uma lógica perfeitamente humana e uma lógica perfeitamente mística no 

mesmo processo. 

 

Qual é a segunda parte da questão? 
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Questão: nós, aqui presentes, não forçosamente todos liberados vivos, por que 

aceitamos o que vocês nos dizem, ainda que apenas mentalmente, e mesmo se isso 

para nada serve? 

Por que nosso mental aceita, enquanto o mental de bilhões de pessoas recusam-no? 

 

Porque a Luz, mesmo se toma a fonte aparente no exterior de seu coração, está atuante; o 

mental apenas pode calar-se. 

Mesmo se isso não seja vivido, a evidência não das palavras, mas a evidência de sua 

Presença para cada um de você, assim como de minha Presença permite isso, o que lhes 

dá, mesmo se haja recusa, a integração dessa Luz, que se revelará no momento da estase, 

justamente. 

 

Assim, portanto, foi-lhes repetido, desde o ano 2012 até hoje, quando nós lhes dizemos, uns 

e os outros, para ficarem tranquilos, acolherem a Luz, em Unidade e em Verdade, permite 

essa alquimia, mesmo se alguns de vocês, tanto aqui como por toda a parte, não tenham a 

consciência de que existe, ao nível da alma, um processo impulsionado, qualquer que seja a 

evolução dessa alma. 

Quer ela permaneça voltada para a matéria, quer ela comece, unicamente, a reverter-se 

para o Espírito ou esteja inteiramente dissolvida não faz, em definitivo, qualquer diferença. 

É a linearidade do tempo que insufla, em vocês, a noção de ali terem chegado ou de ali não 

terem chegado. 

Mesmo se a alma esteja silenciosa, mesmo se você esteja instalado, de maneira 

confortável, em sua própria pessoa, a realização e a informação da Luz em você é feita, 

quer você viva a vibração disso, quer você tenha me ouvido, aqui ou alhures, ou que você 

não tenha, jamais, ouvido falar do que quer que seja concernente a esse processo. 

Felizes os simples de espírito, porque o Reino dos Céus a eles pertence. 

Não é, portanto, necessário nem indispensável viver tudo o que foi desenvolvido durante 

esses anos. 

 

Eu os lembro, simplesmente, de que sua função, além de sua pessoa, foi, até o ano 2011 de 

seu tempo terrestre, a de ancorar a Luz e de semear a Luz sem, contudo, tornar-se Luz, 

vocês mesmos. 

Mesmo aqueles que, entre cada um de você, nada tenham vivido até hoje, presentes aqui, 

presentes alhures e que não tenham, mesmo, qualquer informação ou qualquer interesse 

por isso serão tocados, no momento da Liberação, do mesmo modo. 

Simplesmente, as circunstâncias de sua vivência nos eventos da Terra, atualmente, serão 

profundamente diferentes. 

Alguns entre você tudo soltaram e nada retêm, alguns entre você, aqui ou alhures, viveram 

o Si, reverteram-se para ele ou desviaram e ali voltaram. 

Mas ninguém, no momento vindo, poderá dizer que não sabia. 

A partir do instante em que as Trombetas, assim nomeadas, tornarem-se audíveis em todo 

ponto da Terra e de maneira simultânea, haverá um terror bem compreensível que é, 

simplesmente, o reflexo de sobrevida e o reflexo de preservação. 

Vocês nada podem contra esse reflexo de preservação ou de sobrevida, simplesmente, 

aqueles entre vocês que foram liberados, eu diria, por antecipação, pela Onda de Vida ou 

pelo sacrifício, passarão essa etapa com grande facilidade. 

 

É o mesmo para qualquer parto de toda irmã nessa Terra. 
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Alguns partos são mais fáceis do que outros, alguns partos podem deixar marcas. 

Regra geral, qualquer que seja a vivência do parto, o resultado é, o mais frequentemente, o 

mesmo: há nascimento ou morte. 

Nesse caso que nos interessa, há renascimento e Ressurreição. 

A finalidade é, exatamente, a mesma. 

É por isso que foi falada e vibrada a noção de Liberação coletiva final. 

É nesse sentido, também, que para nada serve, como eu explicitei, querer tornar-se 

Absoluto ou procurar esse Absoluto. 

Vocês não podem procurá-lo ou buscá-lo. 

É, nesses tempos atuais, para cada um de você, muito mais sábio, se o Si foi vivido, manter, 

tanto quanto possível, esse estado interior do Si. 

 

Na segunda parte da resposta a essa questão, o mental sabe, porque não se trata de 

crença, trata-se, antes de tudo, de uma vivência, mas se ela não é vivida, a informação Luz 

foi ativada em vocês, em um nível infraconsciente que será, no momento oportuno, 

reativado, sem qualquer dificuldade, se não são as condições dessa reativação, durante a 

estase e, sobretudo, no período entre a estase e o elemento final. 

 

... Silêncio...  

 

Eu prosseguirei essa resposta do seguinte modo: o mental, mesmo se ele não o viva, 

mesmo se ele não seja apagado, não pode recusar a lógica da Luz, a lógica do que se 

desenrola, em seus termos terrestres, há trinta e alguns anos nessa Terra. 

O mental pode recusá-lo, ele pode desviar-se disso, mas é apenas transitório porque, 

doravante, é demasiado tarde para permanecer no mental, o que quer que vocês vivam ou 

não vivam. 

Assim, a própria alma reconhece, em um nível nomeado inconsciente ou subconsciente, a 

realidade do Amor. 

O medo que corresponde ao mental pode, efetivamente, impedir, até certo ponto, a 

revelação dessa vivência vibral e a Liberdade real, mas, a partir da Liberação da Terra ao 

nível coletivo, não há mais possibilidade de qualquer retorno ao antigo. 

Quer isso concirna à sua pessoa ainda presente, dominada pelo mental, e, a fortiori, é claro, 

para o conjunto de seres que tenham vivido o Si ou o Absoluto. 

 

A Luz, independentemente do medo do desconhecido, uma vez que a Luz não é desse 

mundo nem sobre esse mundo até agora, cada um de vocês, cada um de você possui, em 

si, o receptor para a Luz. 

Ele está na alma, e permite revelar o Espírito. 

Quer isso seja aceito ou não, nada muda para a Liberação da Terra e para sua Liberação, 

ela foi registrada, de maneira formal, há mais de cinco anos de seu tempo terrestre. 

Assim, cabe a cada um de você, onde quer que esteja, onde quer que esteja localizado, 

esse reconhecimento não pode deixar de ser feito. 

Como foi dito, a Liberação será coletiva, ao nível da humanidade, no momento oportuno, 

que não depende nem de vocês nem dos Anciões nem, doravante, da Terra, que já está 

liberada, mas de um conjunto de fatores. 

Imaginem sete bilhões de fatores, tanto ao nível de almas humanas como do que nós 

nomeamos, com vocês, os sem alma. 
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O que faz com que vocês tenham a intuição disso não é, portanto, propriamente dita, uma 

intuição, mas uma ressonância da alma que jamais pôde ser apagada, tanto nesse Sistema 

Solar como em qualquer sistema solar que tenha sido falsificado ou confinado. 

 

Sem Amor, nenhuma vida – mesmo da pessoa e do ego – poderia existir. 

Por outro lado, o ego, a pessoa vê muito bem, além do aspecto vibratório, além do aspecto 

lógico, os efeitos e os resultados obtidos, mesmo estando na negação, na contradição ou na 

recusa. 

Isso representa apenas um jogo entre a alma e a própria pessoa. 

A confrontação, a recusa entre a alma e a pessoa desemboca, de modo lógico, na 

Liberdade, qualquer que seja o preço a pagar para a pessoa. 

E é nisso que há dificuldade entre a percepção ou a intuição, como você a nomeou, mesmo 

se não seja uma intuição real, da realidade do que é vivido, não se apoiando nos eventos da 

Terra que, no entanto, são verificados, mas, bem mais, em um mecanismo íntimo da 

alquimia entre a pessoa e a alma, em todo caso, enquanto a alma esteja voltada para a 

matéria. 

 

Não poderá, não pode ali haver qualquer recusa real. 

Essa recusa está inscrita apenas em uma faixa de tempo específico e lógico, aí também, 

que permite, a cada um de você, aperfeiçoar sua liberação, em sua finalidade ou em sua 

aparência de caminho. 

O resultado é, portanto, efetivamente, coletivo. 

Não se trata de uma Ascensão coletiva, uma vez que a Liberdade de cada um é respeitada, 

mas, sim, de uma Liberação concernente ao confinamento, concernente à ocultação do 

Espírito em vocês. 

Depois, se sua alma permanece, ela tem a liberdade total de viver a experiência que ela 

desejou. 

Lembrem-se: a partir do instante em que vocês saem – mesmo se a palavra não seja 

adaptada – da terceira dimensão dissociada, vocês se reencontram livres, ou seja, não 

existe mais a mínima restrição nem o mínimo confinamento. 

Suponho que cada um de você seja suficientemente lógico, qualquer que seja sua atitude e 

seu posicionamento, para não recusar a Liberdade, uma vez o Espírito revelado; mesmo se 

não seja, ainda, o caso, ele o será no final da estase. 

Não há qualquer razão, naquele momento, para que cada um de você considere um retorno 

a qualquer prisão, mesmo, eu diria, para as pessoas as mais masoquistas. 

 

... Silêncio... 

 

Em resumo, a estase, o mecanismo de parada temporária dos mecanismos vitais durante 

três dias e três noites, permite a resiliência final, a Graça de Maria e, eventualmente, a 

salvação, não desse corpo, mas da Liberdade. 

 

Na frase pronunciada por Cristo: «Aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á», eu 

respondo: «felizmente», porque é para esses irmãos que adotariam, de algum modo, essa 

recusa, que é importante não permanecer em uma estrutura carbonada, para serem, 

realmente, livres, qualquer que seja a atribuição em um segundo tempo. 
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Eu os lembro de que, na saída dos cento e trinta e dois dias, mais nenhuma vida, no sentido 

que vocês entendem, existirá nessa Terra. 

A Terra nova, vocês sabem, de quinta dimensão, já nasceu. 

Algumas consciências, humanas ou não, ali já estão presentes. 

Perder seu corpo e perder sua vida querendo salvá-la permite, simplesmente, nessa 

situação específica de pós-estase, fazer de forma a não mais ser sufocado pelo peso do 

confinamento que, eu os lembro, está inscrito, que vocês queiram ou não, em sua própria 

estrutura física. 

Lembrem-se: seu DNA foi rarefeito; lembrem-se: suas conexões cerebrais foram alteradas. 

O conjunto de funções fisiológicas de todo corpo humano foi amputado de seu potencial 

real. 

É preciso, portanto, naquele momento, e em uma forma de urgência, se posso dizer, liberar 

esses seres que quiserem salvar a vida, perdendo-a. 

 

É questão da vida da pessoa e não da vida da alma. 

É impensável aderir ao conceito de perda de Espírito – o que jamais nasceu não pode, 

jamais, morrer. 

A Eternidade é o que vocês são, só o efêmero é, por vezes, obrigado a morrer. 

Isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que, para alguns e, eu diria, mesmo, grande número de irmãos humanos, o 

fato de perder a vida, quer seja durante a estase ou no pós-estase, é um modo o mais 

adequado de serem liberados. 

 

A manutenção de uma estrutura carbonada, quer seja nas tribulações da Terra, naquele 

momento, durante os cento e trinta e dois dias, ou quer seja nos Círculos de Fogo, nada 

muda, na finalidade, tudo isso não existirá mais. 

O percurso aparente e necessário da vida da pessoa encontrar-se-á, muito exatamente, no 

que é necessário, não para a pessoa, mas para a Liberação efetiva, que não depende da 

pessoa, ainda uma vez. 

 

... Silêncio... 

 

E, em resumo, aquele que continua e permanece, neste período ou durante a estase, 

apegado à sua pessoa, perderá sua pessoa para reencontrar-se livre. 

Os Liberados Vivos não se importam com esse corpo, eles são, portanto, úteis até o 

elemento final. 

Alguns de você representam, por sua informação, por seu campo informativo presente 

neles, certo número de elementos importantes, não para sua pessoa, mas para a Liberação 

ou para as manifestações nos mundos unificados. 

Outros, enfim, entre você, têm necessidade de completar e de viver certo número de 

elementos na carne – antes de deixar essa carne – e, se possível, nas condições, para eles, 

as mais adequadas, ou seja, na Luz de quinta dimensão, no reencontro com os Anciões, as 

Estrelas e os Arcanjos, uma vez que não haverá mais barreiras, naquele momento, o céu 

terá desposado a Terra. 

 

... Silêncio... 

 

Qual é sua próxima questão? 
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Questão: o Comandante dos Anciões falou de virtudes e de capacidades espirituais 

do Espírito, ligadas ao despertar de nossa origem. 

Quais são elas? 

 

Essas virtudes, esses potenciais são, muito exatamente, o que havia sido nomeado, há 

alguns anos, antes da Liberação da Terra, processos de comunhão, de fusão e de 

dissolução da consciência. 

É, também, o acesso à reminiscência de suas linhagens, à reminiscência de sua origem 

galáctica e à reminiscência do próprio Espírito. 

Os potenciais espirituais não são destinados à pessoa ou a esse mundo, mesmo se vocês 

encontrem nisso uma utilidade. 

Através, efetivamente, de uma nova clarividência é, antes de tudo, a própria consciência 

que está interessada. 

A Paz, a Alegria, o sentimento ou a vivência de ser bem mais do que essa pessoa, bem 

mais do que esse efêmero que passa de vida em vida torna-se certeza interior devido à 

lógica da Luz, mesmo se vocês não tenham vivido o Absoluto. 

 

... Silêncio... 

 

Essas virtudes espirituais correspondem, é claro, às Portas e Estrelas, no nome que foi 

dado a elas, que vão, é claro, e vocês podem imaginar, bem além, simplesmente, do nome 

ou da função que ali correspondem. 

A Profundeza, a Precisão, a Atração, a Visão, a Porta OD, a Porta ER, AL, Unidade e as 

outras são potenciais de manifestação dos potenciais dimensionais que se apoiam na 

experimentação da alma e do Espírito, em qualquer mundo que seja, não carbonado, tanto 

na quinta dimensão como nas dimensões até a perda de todo antropomorfismo. 

É a passagem do sete ao doze. 

Há doze Estrelas, há vinte e quatro Anciões, há sete Arcanjos – as sete ressonâncias que 

permitem passar do sete ao doze. 

O agenciamento da Luz faz-se em seu corpo de Existência. 

Antes, mesmo, de qualquer noção de revelação desse corpo de Existência existe o átomo-

embrião, o corpo de diamante, que corresponde ao tetrakihexaedro que apresenta, é claro, 

vinte e quatro triângulos. 

 

... Silêncio... 

 

Em minha presença e em sua presença, aqui ou alhures, há aceitação ou pode haver 

contradição, mas, como eu disse, a alma e o Espírito, mesmo não reconhecidos, sabem o 

que é verdadeiro. 

E a intensidade da Luz é tal que, eu diria, mesmo um determinado irmão que estaria em 

oposição total com tudo o que foi dito, tudo o que foi vivido por outros irmãos e irmãs sabe, 

mesmo se ele o recuse, que isso é verdadeiro. 

Ele está, simplesmente, ainda, nas primeiras fases de seu choque: negação, raiva ou 

negociação – a título individual. 

Será, exatamente, a mesma coisa ao nível coletivo, no momento da estase, em seus inícios, 

que terminam, de maneira lógica e evidente, pela plena e inteira aceitação de sua 

Eternidade. 
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É nesse sentido que o Comandante dos Anciões disse, também, como eu o redigo: «Ame e 

faça o que lhe agrada.». 

E, quando ele disse: «É aquele que diz que é», é o olhar da pessoa que vê, em outra 

pessoa, os defeitos, os desvios, ao invés de ver o coração, porque há barreira, há tela de 

sua própria pessoa, que permite a ela, justamente, ver a anomalia no outro. 

Anomalia, obviamente, presente, também, nela. 

Caso contrário, o que aconteceria? 

Qualquer que fosse a oposição, qualquer que fosse a contradição, qualquer que fosse a 

raiva do irmão que os enfrenta, vocês não a veriam ou vocês a veriam, mas veriam, 

sobretudo, o coração que sofre, que está por trás. 

Naquele momento, o perdão é espontâneo, porque vocês se reconheceram no outro. 

Enquanto vocês não tenham se reconhecido em cada vida, em cada entidade, em cada 

forma, vocês não são livres. 

 

Esse reconhecimento não é um reconhecimento intelectual nem, mesmo, ligado a um 

potencial espiritual, é uma Evidência que se instala em vocês, ou não. 

Ela não pode ser procurada, mesmo se tenham existido processos de consciência 

nomeados comunhão ou, mesmo, fusão, que foram vividos por inúmeros de vocês. 

Há apenas a realidade dessa vivência, que não é uma projeção de consciência nem, 

necessariamente, percebido por um sentido ou pela vibração, ou pela energia, mas que é 

evidente, apesar de tudo, em vocês. 

 

Na medida com a qual vocês julgam vocês se julgarão a si mesmos. 

E esse julgamento não é futuro, ele acontece nesse momento mesmo. 

Não é um julgamento exterior, mas é um julgamento interior, que lhes concerne apenas 

consigo mesmos, entre a pessoa que vocês acreditam, talvez, ser ainda, e a verdade de seu 

ser, que não sofre qualquer contestação. 

É, simplesmente, a distância colocada pelo medo, e não por incompreensão, que os faz, 

ainda, ver os desvios do outro ao invés do coração dele. 

Existe, é claro, uma etapa que inúmeros de vocês viveram, que consiste em ver com mais 

acuidade, tanto as linhagens do outro como os defeitos do outro, mas, além de seus 

defeitos, há o mesmo coração, que é você. 

Portar sua atenção no defeito não lhe permitirá resolver esse defeito, que está em você, 

antes de estar no outro, provocará resistência, luta. 

Dessa resistência e dessa luta nascerá, também, a Luz, é inevitável. 

Tudo isso são apenas jogos da consciência entre a pessoa, a alma e o Espírito. 

 

E, para confirmar o que eu disse, eu lhe repito, desde o primeiro dia de minha vinda, que 

quem fala é você. 

Eu sou você, você é eu, e isso lhe fala, mesmo se você o recuse. 

Porque não há outra possibilidade nem outra saída, só o ego pode, ainda, crer nisso. 

E esse ego, qualquer que seja, quer ele esteja na resistência, quer esteja na luta ou tenha 

transcendido e magnificado, ou que ele esteja totalmente dissolvido, estritamente, não tem 

qualquer importância, o resultado é o mesmo, com mais ou menos facilidade. 

Em um caso, aí onde é fácil, há saída do tempo, no outro caso, aí onde é resistente, há 

impaciência, necessidade de saber se é verdadeiro ou não verdadeiro, recusa mesmo. 

Pouco importa, o trabalho está consumado, inteiramente, a partir da Liberação da Terra. 
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Mesmo as etapas que lhes foram reveladas, progressivamente e à medida de sua vivência, 

são apenas jogos que permitem ganhar, eu diria, um maior número de consciências e de 

almas para a aquisição da liberdade delas. 

Isso permite ancorar a Luz, semear a Luz e, também, fazer tomar consciência, se posso 

dizer, àqueles que resistem ou que estão na recusa ou na negação, entrever a finalidade, do 

mesmo modo que, quando vocês nascem nesse mundo, sabem que haverá morte, quer 

queiram ou não. 

E, no entanto, esse fato adquirido do nascimento e da morte, enquanto vocês não são 

confrontados à morte, não lhes interessa. 

 

A preocupação do ego é de bem viver, a preocupação do Espírito é de bem morrer à ilusão. 

Em um caso, há persistência do tempo e, portanto, dor ligada a esse tempo – os famosos 

cento e trinta e dois dias –, no outro caso, há êxtase. 

Mas, em definitivo, todo mundo chega ao mesmo lugar, qualquer que seja sua atribuição 

vibral, qualquer que seja sua liberdade concebida por sua pessoa, por sua alma ou a 

Liberdade real do Espírito. 

 

... Silêncio... 

 

Eu esclareço, enfim, que isso não tem qualquer relação com sua escuta do que é dito, com 

sua presença, aqui ou alhures, mas, simplesmente, essa é a realidade coletiva, quer ela 

seja vista ou não ainda. 

Entretanto, esse inevitável torna-se cada vez mais consciente, no que eu nomearia a massa 

coletiva da humanidade, através tanto da sociedade como dos Elementos da Terra em 

ação, atualmente, onde quer que vocês estejam – em qualquer ponto desse globo – 

encarnados. 

É nesse sentido que ninguém poderá dizer que não sabia e, isso, quanto mais o tempo 

passa, em sua linearidade, independentemente do Apelo de Maria. 

 

Lembrem-se: a Inteligência da Luz é absoluta e total. 

Ela nada tem a ver com a razão humana, ela nada tem a ver com a lógica humana, mas 

vem retificá-la, torná-la direita. 

É o que vocês vivem, quer vocês vivam alguma coisa ou nada. 

Quer vocês estejam aqui, quer tenham lido isso, quer tenham ouvido ou sejam ignorantes 

de tudo o que se desenrola atualmente, em vocês e sobre a Terra. 

 

... Silêncio... 

 

Qual é a questão seguinte? 

 

Nós não temos mais questões, nós lhe agradecemos. 

 

A cada um de você, eu dirijo a Graça, a cada um de você, eu vejo o mesmo coração. 

E cada um de você eu abençoo, e de cada um de você eu recebo a bênção. 

 

... Silêncio... 
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A cada um de você, eu dou a Graça, e de cada um de você, eu recebo a mesma Graça, 

porque não se esqueça: eu sou você, em cada uma de suas facetas, em cada uma de suas 

questões. 

 

... Silêncio... 

 

Eu permaneço selado em seu coração. 

 

Meu próprio selo não tem forma nem geometria, ele é a doação da Graça, a doação do 

Amor, a doação do serviço. 

 

... Silêncio... 

 

 

Até sempre, em cada um de você. 
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O IMPESSOAL – Q e R – Parte 3 

O IMPESSOAL «UM-Pessoal» 

Questões-Respostas 

Terceira parte 

Junho de 2016 

 

 

Meu amigo, meu irmão, juntos, no Coração do Um, eu estou em você e você está em mim. 

 

Acolha, acolha-se no Coração do Único, aí, onde é seu exato lugar e sua exata presença, 

além de todo mundo e além de sua pessoa. 

 

… Silêncio… 

 

Quer seja aqui ou aí, nesse instante, eu estou. 

Nesse instante, no Amor, você está. 

 

Eu escuto, novamente, o que você tem a perguntar no íntimo de seu coração. 

Em sua voz interior e em sua resposta do coração. 

Eu venho elevar sua voz interior ao limiar de sua consciência, aí, onde você está. 

 

Eu acolho, primeiramente, seu amor e sua bênção, sua Presença e sua Alegria. 

 

… Silêncio… 

 

Assim você se torna audível para si mesmo, despojado de toda suposição, de toda 

antecipação e de toda reflexão. 

E aí, no espaço de nosso coração Um, vamos, com cada um de você, colocar-nos no 

Templo de sua serenidade, aí, onde tudo é resposta, aí, onde tudo é Evidência e aí, onde a 

Verdade não pode ser desviada nem alterada. 

 

… Silêncio… 

 

Receba, também, em qualquer lugar que você se tenha, como em todo espaço da Terra, 

minhas bênçãos lhe são dadas à profusão, na alegria do Amor. 

 

Assim colocados, além de toda pessoa, onde não há nem você nem eu e onde, no entanto, 

está cada um de você, assim nós nos escutamos, o um, o outro, em uma comunhão 

perfeita, na qual nada mais que não a Verdade pode emergir, na qual nada mais que não a 

Paz pode aparecer. 

Em sua doação de amor eu me reconheço, como lhe é facultado reconhecer-se em minha 

doação de amor. 

De coração em coração, de coração a coração, no Coração do Um. 

 

E nós escutamos, juntos, o que jorra de sua Presença, em qualquer interrogação que seja, 

em qualquer questionamento; nós nos acolhemos, o um, o outro. 

Assim colocados, eu escuto o que você tem a dizer-se. 

Então, deixe aflorar o som de sua voz em suas perguntas. 
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Assim nós nos escutamos e, sobretudo, nós nos ouvimos. 

Eu escuto agora. 

 

Questão: você disse que, a partir de 2012, nesses quatro anos suplementares, 

haviam-nos permitido aperfeiçoar nossa liberação. 

Por que a Fonte não nos concede ainda vários anos, para que o maior número possa 

fazê-lo? 

 

Bem amado, o que devia ser realizado está realizado, na totalidade. 

Os eventos da superfície dessa Terra são visíveis, onde quer que seus olhos e sua 

consciência portem-se. 

O conjunto de sinais e de manifestações da superfície, como em seus céus, como em seu 

ser interior traduz a realização da Liberação. 

Nesta fase de Ressurreição, nesta fase na qual o coletivo da humanidade apreendeu, 

mesmo se isso não esteja claro, que há uma perturbação a nenhuma outra similar, quer seja 

pelos sonhos, quer seja pela observação do que se desenrola nessa superfície, como por 

sua vivência interior, há evidência. 

Quer seja na negação, quer seja na negociação, cada um de você está, hoje, em seu muito 

exato lugar, em seu exato local. 

Quer seja na materialidade de sua vida, quer seja no posicionamento de sua consciência. 

Havia sido dito que, no final desse tempo, os tempos seriam abreviados e não mais 

alongados. 

 

O conjunto de corações despertos da Terra, hoje, apresenta uma biomassa suficiente e 

necessária para a atualização da Liberdade e da Liberação para o conjunto do coletivo. 

Ninguém conhece o dia, ninguém conhece a hora, porque não há mais dia e mais hora. 

Há apenas a aquiescer à sua própria transição, à sua própria transformação, quaisquer que 

sejam as circunstâncias. 

Qualquer que seja a evidência ou qualquer que seja a negação, isso nada muda, cada um 

está fixado, se posso dizer, em sua liberdade, em sua concepção de Liberdade e na 

vivência de sua liberdade. 

Quer a tela da alma interponha-se, quer a clareza do Espírito inunde você, quer as 

resistências façam com que você mantenha a aparência da separação, isso nada muda 

agora. 

Não há nem tempo ganho nem tempo perdido, há evidência do reencontro, evidência da 

mudança e realidade disso. 

Isso está inscrito no coletivo, como foi inscrito na Terra, quando de sua liberação. 

Resta, então, a atualização total do mecanismo da liberação que é lançada. 

Doravante, nada mais pode retardar nem avançar o que quer que seja, há apenas a 

executar os mecanismos os mais íntimos da transição, aquela da Terra, como aquela de 

cada um de você. 

 

O instante presente da Terra pede a vocês, a cada um de modo diferente, para estarem aí. 

Isso é agora. 

Em qualquer data que seja, na linearidade desse tempo, não há mais iminência, há 

concretização da dissolução. 

Nenhum tempo é mais necessário. 



102 
 

 

Cada um de você vive o que tem a viver, tanto em seu íntimo como na superfície desse 

mundo. 

Qualquer que seja a situação de sua pessoa, qualquer que seja a situação de sua vida, tudo 

está aí. 

Como lhes foi dito, vigiem e orem, não para salvar o que vocês pensam, talvez, ainda ter a 

salvar, mas apenas para manter a chama de sua eternidade, na Presença como na 

Ausência. 

Não se esqueça, contudo, da Graça de Maria, não se esqueça, contudo, da salvação, nos 

momentos que seguirão a Graça da estase. 

 

Assim, eu lhe repito: «Ame e faça o que lhe agrada, mas, antes de tudo, ame.». 

Onde quer que seu olhar recaia, em qualquer circunstância da Terra, como em cada um de 

você, escute apenas o coração, ele fala. 

Que você não o ouça, ainda, não quer dizer que ele não fale, isso quer dizer, simplesmente, 

que sua escuta e seu entendimento situam-se na expectativa e não no instante. 

Situe-se no instante, como nós o fazemos, aqui e alhures, e tudo se desvanece. 

Resta, então, só a Alegria, a inabalável Alegria. 

Se essa Alegria não lhe aparece, então, você não se escuta o bastante e você não se ouve 

o bastante, mas isso nada mudará quanto à resultante, quanto ao futuro da Liberação. 

 

Lembre-se de que ninguém há a salvar, há apenas a realizar sua liberdade. 

Em sua liberdade, você é Amor, então, não se preocupe com o que pode parecer-lhe, tanto 

em você como na superfície desse mundo, como em outros «cada um de você», o que 

poderia nomear-se resistência, oposição ou negação. 

Mantenha a paz, e libere todo o resto. 

Escute seu coração, ele fala; escute seu coração, ele vibra, no Coração Ascensional, na 

verdade de Cristo, na verdade do Amor. 

 

Se você está bem aí, se você está bem presente, então, capte o que diz seu coração. 

Fique na paz, deixe aflorar a Alegria, deixe aflorar seu ser íntimo, seu corpo incorruptível, 

aquele sem costura e sem manchas. 

O resto já partiu, o resto já se apagou. 

Apreenda, efetivamente, que, do lugar no qual você está, a percepção que você terá será 

profundamente diferente. 

O que a lagarta chama a morte, a borboleta chama nascimento. 

Não veja mais o copo metade vazio, mas, bem mais, o copo metade cheio. 

Apreenda, efetivamente, que é seu ponto de vista e seu posicionamento que determinam 

sua realidade, e nenhuma circunstância desse mundo. 

Saiba, simplesmente, que tudo está mais do que no lugar, que tudo está pronto, que tudo 

está em curso. 

Não é mais questão de atraso, é questão de ser. 

Porque, se você é, nenhum tempo pode mais ser descontado nem, mesmo, esperado. 

Porque, se você é, então, você não é mais concernido por qualquer futuro que seja, por 

qualquer história que se desenrole, nesse momento mesmo, tanto em você como na Terra. 

Nutra-se de seu coração, nutra-se de sua paz, nutra-se de mim, nutra-se de cada um, na 

doação da troca, na doação do Amor. 
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Viva-o, por si mesmo. 

Olhe os momentos e os instantes de sua vida, nos quais o tempo não é mais contado, os 

momentos em que você desaparece de sua realidade pessoal. 

Observe e testemunhe, você mesmo, isso. 

 

Tudo está no lugar, em termos terrestres, já há numerosos meses. 

Como eu disse, não há etapa suplementar, há apenas a posicionar-se onde eu estou 

colocado, ai, onde você, preliminarmente, depositou o conjunto de fardos, aí, onde só lhe 

importa seu coração. 

Não mais sua pessoa, não mais o outro, não as circunstâncias da Terra, não sua própria 

vida, mas a Vida Una. 

Se você está aí, se você se tem aí, então, há apenas o prazer de estar aí, o prazer de estar 

na vida. 

Qualquer que seja a morte desse corpo, qualquer que seja sua idade, qualquer que seja sua 

riqueza no exterior. 

Você verá que a riqueza interior, se já não é o caso, é uma riqueza que nada pode comprar, 

nem sua pessoa nem nada mais. 

Então, ao descobrir o tesouro de seu coração em manifestação na superfície de seu ser e 

de sua Presença, o que lhe importa a noção temporal? 

Porque, a partir do instante em que você se coloca aí, você se apercebe, real e 

concretamente, de que cada um e cada coisa está, muito exatamente, no lugar que deve 

ocupar no jogo que ele joga nesse tempo. 

 

Como eu disse e como eu o re-exprimi hoje, se você é tentado a ocupar-se do tempo linear 

da Terra, então, você perde seu tempo, tempo precioso para seu coração, que não conhece 

o tempo. 

Cabe a você ver, cabe a você decidir se o amor que você é está, ainda, condicionado por 

uma circunstância de sua vida ou uma circunstância da superfície desse mundo ou se só o 

coração preencheu todos os espaços e todos os interstícios de sua vida. 

 

Porque, sem coração, sem o Amor, você nada mais é do que o vento. 

Enquanto aquele que aceita colocar-se no Amor vê, muito rapidamente, toda oposição ao 

Amor desaparecer, quer ela seja consciente ou inconsciente em você. 

É assim que a lagarta desaparece, é assim que a borboleta que seca suas asas toma seu 

primeiro voo. 

Toda sua consciência sabe, pertinentemente, mesmo em sua recusa, que o coração é a 

única evidência e a única verdade eterna. 

É a única coisa que não passará, jamais, porque ela não pode, jamais, passar. 

 

… Silêncio… 

 

Questione, ainda, questione-se. 

Deixe sair o que não está mais no lugar. 

Limpe tudo. 

Fale, exprima. 

Deixe o Amor iluminar o que pede, talvez, para sê-lo, em qualquer dúvida que seja. 

Eu o escuto, então, escute-se. 
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Questão: a experiência da espécie humana vai parar aí ou continua em outros 

lugares? 

 

Meu irmão, a experiência humana livre já está presente em numerosos lugares, nesse 

universo como em todo universo. 

A forma humana não é o apanágio da Terra, ela é onipresente. 

Quaisquer que sejam as diferenças fisiológicas e morfológicas, há a mesma humanidade, a 

mesma experiência humana. 

O que toma fim não é o homem, é a ilusão, é o confinamento, é a limitação da consciência. 

Não há qualquer razão para que a experiência humana livre termine ou encerre-se. 

O que se encerra é, efetivamente, o que é limitado e o que é confinado e congelado em uma 

forma inscrita entre nascimento e morte. 

Aí, onde você ressuscita, não há nem nascimento nem morte, em qualquer dimensão que 

seja. 

Certamente, nos mundos carbonados há desgaste, mas, jamais, a consciência apaga-se. 

Ela muda, simplesmente, de veículo, ao mesmo tempo nada perdendo de sua eternidade. 

É, portanto, efetivamente, a morte que toma fim nesse mundo, é, portanto, efetivamente, o 

sofrimento que se aniquila diante da majestade da Luz, mesmo se, para isso, alguns partos 

possam ser mais difíceis e ocasionarem ranger de dentes, raivas. 

Mas isso nada é porque, uma vez que você tenha superado isso pela visão de sua 

eternidade, você se esquecerá, muito rapidamente, do que, alguns minutos antes podia, 

ainda, fortemente, contrariá-lo ou restringi-lo. 

 

Ame, como eu disse; em qualquer olhar, em qualquer situação, ame. 

Não escute o que diz sua cabeça, não escute o que dizem seus sofrimentos, não escute o 

que lhe dizem seus passados. 

Escute-se, você, e ouça-se, no grito de alegria do Amor. 

Aí, onde nada pode passar, aí, onde nada pode apagar-se nem falecer, aí, onde está a 

Verdade para cada um. 

Então, viva-o, isso cabe apenas a você, uma vez que o mundo está em você. 

Reflita bem. 

Mesmo se você nada disso viva, atualmente, reflita em sua cabeça, mesmo se você quiser, 

no que significa a Liberdade. 

A Liberdade não é, simplesmente, satisfazer as necessidades desse corpo ou dessa 

sociedade, é, antes de tudo, satisfazer seu coração. 

E escute-o, porque ele fala. 

 

As palavras que eu pronuncio, a Luz que eu deposito é, em definitivo, apenas a sua. 

Eu faço apenas restituí-la para você mesmo, eu faço apenas favorecer a emergência de seu 

Face a Face e, nesse Face a Face, nada mais existe que não a majestade do Amor, a 

grandeza da Paz. 

Se você ainda não vive isso, saiba, simplesmente, que os elementos residuais de sua 

pessoa e dos hábitos estão, ainda, na dianteira de sua cena e que cabe apenas a você 

voltar seu olhar e sua consciência ao essencial. 

Essencial que virá dissolver, pela Graça e pela Inteligência da Luz, tudo o que pode 

parecer-lhe, ainda hoje, resistente ou difícil. 

Cada evento de sua vida leva-o a essa tomada de consciência de que tudo procede de 

você, de que tudo vem de você e de que tudo termina em você. 
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O salvador está em você, eu o disse. 

Revele-o, mostre-o a você. 

Não há melhor modo do que escutar-se em seu coração. 

Aí, onde a evidência apenas pode ser sua única Presença, aí, onde não há mais escolha, aí, 

onde o livre arbítrio aparece-lhe como algo de oco, que tem sentido apenas para a pessoa 

efêmera que quer, nesse mundo, persuadir-se de ser livre e de agir à vontade, respeitando, 

simplesmente, as leis morais ou as leis sociais, mas não vivendo a lei de Um. 

Porque, na lei de Um, há apenas a Graça, não há outro, há apenas um único coração, 

qualquer que seja a aparência dele. 

 

Hoje, mais do que nunca, contrariamente ao que acontecia na linearidade de seu tempo há 

ainda algum tempo, quando as referências, os sinais, as vibrações e as estruturas de 

Existência eram perceptíveis – e o são, aliás, ainda hoje –, mas o que é importante não é 

observar isso, mas, simplesmente, experimentar-se e medir-se na altura de sua alegria, que 

é apenas o reflexo exterior de seu Amor. 

 

Quando o Amor está aí, em sua inteireza e em sua verdade, o que pode fazer-lhe o futuro 

de seu corpo, desse mundo, sua idade, suas emoções, suas relações, uma vez que, no 

Amor, tudo é magnificado, tudo é Graça, em qualquer situação e em qualquer pessoa que 

você reencontra? 

Escute seu coração. 

Nada mais é verdadeiro, nada mais pode durar, nada mais é eterno. 

 

… Silêncio… 

 

Reconheça a primazia de seu coração. 

Reconheça-se. 

 

… Silêncio… 

 

Eu escuto seu coração. 

 

Questão: o que é daqueles que fizeram o voto de permanecer até o fim, como os 

bodisatvas? 

 

Meu irmão, o que você nomeia bodisatva é, simplesmente, uma denominação de um ser 

dito realizado. 

O que você quer saber? 

O que você quer saber em relação a eles? 

Eles nada têm a realizar, simplesmente, estarem presentes. 

E a presença deles em nada é afetada pelas circunstâncias desse mundo nem de seu 

próprio corpo. 

Apesar da presença deles em corpo de carne, eles são o Espírito. 

Então, esclareça sua questão, o que você quer saber em relação a isso? 

 

Questão: há deles entre nós? 
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Meu irmão, de onde vem essa necessidade de categorizar, de classificar, se não é do 

medo? 

Não é do interesse ou da curiosidade, isso é, simplesmente, a necessidade de satisfazer. 

Aqui, nesse lugar, como em cada um que lê ou que ouve, ou que escuta, cada um de vocês 

é um bodisatva. 

Não há qualquer diferença – no Amor – no maior dos pecadores como no maior dos 

bodisatvas. 

Enquanto você faz uma diferença, você não é livre. 

Enquanto você quiser classificar e saber quem está ao seu lado ou ao seu redor, você se 

esquece de olhar seu próprio coração. 

Você procura, ainda, em seu exterior, você procura, ainda, reconhecer-se e conhecer-se, 

mas você não procura no lugar certo. 

Seja você mesmo o que você procura. 

O bodisatva está, também, em você, ele é, também, você. 

Então, saia da personificação e da idealização de um modelo que seria necessário seguir ou 

que viria confirmar-lhe no que você é na pessoa. 

O bodisatva não é uma pessoa, ele é um Espírito, o que você é, também. 

 

Não há nem superior nem inferior, há apenas a livre expressão do Amor, há apenas um 

amor que não está, ainda, completo, que ainda não se completou nele mesmo. 

Há modelos, certamente, que lhe são úteis até certo ponto, mas, enquanto há modelo, isso 

quer dizer que você não é capaz de olhar em si mesmo e por si mesmo, e procura, no 

exterior, o que poderia aportar-lhe uma ajuda, uma imagem, um referencial. 

É tempo, nesses tempos da Terra, de deixar caírem todas essas histórias que termina e que 

não termina, jamais, na ilusão dessa Terra. 

Qualquer que tenha sido Buda, quaisquer que tenham sido os profetas, qualquer que tenha 

sido Cristo, tudo isso pertence à história. 

Não olhe a história, mas olhe, simplesmente, o coração, e você verá que há o mesmo 

coração em você como no bodisatva, como no pecador. 

Se você vê isso, não há mais necessidade de rótulos, não há mais necessidade de nomear, 

porque você se tornou o sem nome. 

 

Pare, portanto, de admirar e de procurar um modelo exterior, enquanto o mais puro dos 

modelos é seu próprio coração, que é o coração de cada um. 

Será, sempre, sua consciência limitada que o provocará a discriminar, a ver o bem, a ver o 

mal, a ver o peso, a ver a leveza. 

Mude de olhar, olhe com seu coração e não mais para saber onde está o salvador em seu 

exterior, onde está o avatar, onde está o bodisatva. 

Qual importância? 

Tudo isso são apenas histórias na trama efêmera desse mundo que, certamente, aportaram 

o próprio sangue, a própria informação, mas que nada mais é que a sua. 

Ao colocar-se nesse olhar, tal como você o apresenta, você permanece na distância de sua 

verdade. 

Você não pode entrar em coincidência, porque é assim que se exprime o que é limitado. 

Qualquer que seja o Ilimitado que lhe seja mostrado em seu exterior, se você não entra em 

ressonância, de coração em coração, você se separa e você se distancia, você mesmo, de 

si mesmo. 
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Aprenda a olhar-se. 

Aprenda a sentir-se, não na sensação de sua pessoa, mas aprenda a sentir-se quando você 

está em seu coração, como nós o realizamos, você e eu, aqui e alhures. 

 

Escute. 

 

Dê-se a si mesmo. 

 

Ame-se, não no que você vê, mas no que você é, aí, no Coração do Coração. 

Todo o resto é supérfluo. 

Não é mais tempo de jogar. 

O que você procura, e isso sempre foi dito, está em você, então, se você o procura, ainda, 

no exterior, através de um nome, através de uma identidade, é que você ali não está. 

O que fala é seu coração, que se procura, ele mesmo. 

Veja isso, claramente, e escute. 

Escute, aí, agora, o que lhe diz a Graça, em cada um de você, aqui e alhures. 

 

… Silêncio… 

 

Em resumo, há tantos bodisatvas quantos seu coração pode ver. 

Quer haja um deles, quer haja cem, quer haja mil, nada muda, porque há sempre, o mesmo 

coração. 

Qualquer que seja a expressão deles, qualquer que seja a visão de sua pessoa, isso é 

apenas fragmentário. 

Ele vem, simplesmente, do hábito tomado nesse mundo, na carne desse mundo, de uma 

necessidade ligada à falsificação de evitar o mal, de procurar o bem. 

Mas, ao procurar o bem e o mal, você não pode viver o Amor, você não pode ser livre. 

Você se acorrenta, a si mesmo, na ilusão do efêmero, e esquece-se de ser você mesmo. 

Veja isso. 

Coloque-se a questão do que meu coração diz ao seu coração, que não é outro que não 

meu coração. 

E veja-o. 

O que você espera para ser você? 

O que você espera para ser o bodisatva que você procura? 

O que você espera para nutrir-se e, mesmo, sua pessoa, nutrir-se do que você é, em 

verdade? 

 

… Silêncio… 

 

Aliás, se eu não tenho nome há, efetivamente, uma voz que fala. 

Quem é ela? 

Aquela de um desconhecido? 

Aquela de um Ancião? 

Aquela de uma Estrela, de um Arcanjo? 

Aquela de um povo da natureza? 

Aquela daquele que me recebe? 
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Apreenda, efetivamente, que é o mesmo coração e a mesma Presença, aí, onde não há 

mais distância entre você e eu, entre você e você, entre cada Ancião, cada Estrela, cada 

Arcanjo e a própria Fonte. 

Identifique-se, além de qualquer identidade, na eternidade de seu coração, você não tem 

necessidade de nada mais. 

Você é o bodisatva, se esse nome agrada-lhe. 

Esse é apenas um nome, é apenas uma função, passageira e temporária. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe falar seu coração. 

Ouse. 

Ouse. 

 

Questão: você pode falar-nos da energia vibral em relação ao corpo de Existência, 

corpo de glória ou corpo sem costura? 

 

Bem amado, o que você nomeia vibral, em sua denominação de corpo de Existência, de 

Coração do Coração, do corpo sem costura, não é uma energia, é uma vibração. 

Em caso algum a vibração é energia. 

A energia é o que permite o movimento; a vibração não é movimento, ela é Eternidade. 

O que você quer que eu lhe diga? 

Que eu lhe fale da estrutura de seu corpo de Eternidade? 

Isso para nada serve, porque você se esqueceria de permanecer em seu coração. 

É como se você me pedisse para descrever-lhe os músculos, os ossos, os tendões que 

permitem à sua mão mover-se; isso não tem utilidade alguma e para nada lhe serviria. 

Simplesmente saiba, e prove-o, a si mesmo, que o corpo imortal, que o corpo sem costura, 

que o corpo de Existência, quando ele está aí, então, você está na paz, qualquer que seja a 

dor de seu corpo, qualquer que seja a dor de suas afeições, qualquer que seja a alegria. 

E é esse que é o melhor testemunho e a melhor descrição disso. 

 

O resto faz apenas traduzir o que é preliminar ao Coração do Coração, que, certamente, foi 

útil para permitir-lhe situar-se, para permitir-lhe ver, para permitir-lhe sentir e provar-se, a si 

mesmo, a realidade desse corpo, a realidade do Amor. 

Não aquele ao qual você está habituado nesse mundo, que faz apenas passar e que, 

sempre, apaga-se, contrariamente ao Amor verdadeiro, aquele que é incondicionado e que 

não depende de qualquer pessoa, porque o Amor é relação e comunicação, o Amor é Paz, 

o Amor é Alegria. 

 

Então, eu poderia descrever-lhe os músculos e os tendões de sua mão, e você se 

esqueceria, então, de servir-se de sua mão. 

Você compreenderia, certamente, os mecanismos disso, mas o que é importante não são os 

mecanismos e, em especial, o que concerne à Eternidade, porque esses mecanismos são 

perfeitamente geridos, se posso dizer, pela Inteligência do Amor e da Luz. 

 

A consciência livre e liberada não se ocupa de sua forma, mesmo de Existência, ela é 

mutável conforme as dimensões vividas, mas haverá, sempre, em qualquer dimensão que 
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seja, mesmo além da forma e de qualquer forma, sempre, o mesmo coração e, sempre, o 

mesmo Amor. 

 

O corpo imortal é ligado à sua ressurreição. 

Ele é ligado à reconstrução do corpo de Existência e ao conjunto de estruturas que se 

puseram a vibrar e a aparecer. 

 

Seu próprio coração, que é o coração de cada um, em sua estrutura aparente para aquele 

que o vê, brilha radiante e contém, nele, a totalidade dos mundos, a totalidade dos 

possíveis, a totalidade das identidades, a totalidade dos universos, a totalidade da Fonte e, 

obviamente, o Último. 

Esse tesouro está em você, ele não está em nenhum outro lugar. 

Ele não é energia, mesmo se ele brilhe radiante, em qualquer dimensão que seja, ele está 

Presente – ele está, também, Ausente. 

 

Ele não é energia, ele é vibração. 

A energia é ligada ao movimento. 

O coração é ligado, igualmente, à dança, mas que o remete, sempre, ao silêncio do centro. 

É o que faz girar a roda, é o que permite à consciência aparecer, mas ele não é isso. 

Ele é o Espírito de Verdade, o Espírito do Sol, o Filho Ardente do Sol, o Coro dos Anjos. 

Mesmo em sua forma, ele contém todas as formas e o mesmo Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Então, seu corpo imortal, ele está aí. 

Seu corpo de Existência ou corpo de Eternidade, ele está, também, aí. 

E é o mesmo em cada um, quaisquer que sejam as aparências apresentadas, quaisquer 

que sejam os papéis e as funções. 

Ele é andrógino. 

Ele é o anjo e ele é o Arcanjo. 

 

… Silêncio… 

 

Continue a falar. 

Continue a escutar seu coração e deixe emergir o que pode restar em você. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o escuto. 

 

Questão: há algum tempo, o desaparecimento faz-se menos facilmente, como se 

alguns elementos do mental ficassem despertos para controlar. 

O que é isso? 

 

Bem amado, seu coração fala com você. 

Quando o coração toma todo o lugar, ele pode ver com mais acuidade o que não é ele. 
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Isso não é nem um reaparecimento nem uma ressurgência, mas, sim, uma iluminação do 

que não está, ainda, estabilizado, do que resta a limpar, não por sua vontade, mas por seu 

coração, precisamente. 

Então, ele pode dar-lhe a impressão de que o mental voltou, que as emoções voltam, são 

apenas coisas a atravessar para provar-se, a si mesmo, que você não é isso. 

O que você observa, não o interprete, atravesse-o. 

E se lhe parece difícil ou menos fácil desaparecer na verdade de seu coração, aceite que 

seu coração mostra-lhe o que não é você, para que você o veja com mais precisão e 

profundeza, instalado no trono de sua eternidade. 

São elementos periféricos que não são ligados nem a uma culpa, nem a um erro, nem a 

qualquer recaída, mas, unicamente, ligados a uma iluminação bem mais intensa de seu 

próprio coração. 

 

Talvez, também, seu coração tenha decidido manter sua Presença na Infinita Presença. 

Aquele que desapareceu uma vez, mesmo se constate que ele não pode desparecer, está 

marcado a ferro em brasa de sua própria ressurreição. 

Em nenhum caso, eu o repito, trata-se de qualquer recaída, mas de uma iluminação que 

você poderia qualificar de mais crua e de mais intensa. 

Veja-o, atravesse-o, não se ocupe disso. 

Isso lhe provará, a si mesmo, ainda mais se isso é necessário, que você não é nem seus 

pensamentos, nem seu mental, nem suas emoções, nem sua própria vida nesse mundo. 

 

… Silêncio… 

 

Essa é, também, uma nova forma de lucidez, de transparência e de humildade, o que quer 

que sua cabeça possa pensar disso. 

Não se demore nisso, não procure evacuá-lo por qualquer vontade, mas, aí também, 

aquiesça e aceite. 

Não pare nisso, deixe-o passar, e isso passará. 

 

Seu coração ilumina-se e ilumina os mínimos recantos do que pode restar de pessoal, de 

efêmero. 

É um convite para colocar-se, ainda mais, no Coração de seu Coração. 

É um convite para soltar e para nada reter do que passa. 

Isso não é um obstáculo. 

O que quer que lhe pareça difícil, isso não é. 

É, simplesmente, o que é preciso continuar a iluminar, o que é preciso continuar a deixar 

passar, o que lhe permite fazer o aprendizado do que você é, de levá-lo ao seu termo. 

Não pare nisso. 

 

… Silêncio… 

 

Aceite tudo ver, e o que quer que você constate, aí também, nada mais veja que não seu 

coração em ação, que o leva a colocar-se em seu Templo e em meu coração. 

 

… Silêncio… 

 

Atravessemos isso juntos. 
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Eu sou você. 

Deixe consumir-se isso, não se preocupe com isso. 

No interesse da história efêmera, inúmeros de cada um de você viveram o que foi nomeado 

de laços dos tornozelos e dos pulsos. 

Como você constata, como cada um de você, esses laços são, o mais frequentemente, 

menos presentes, e seu mental, efetivamente, através das memórias, através dos 

pensamentos que foram mantidos suficientemente longo tempo para imprimir-se em sua 

consciência, são-lhes mostrados, a si mesmo. 

Deixe-os passar. 

Isso lhe permite, mesmo se possa aparecer como incômodo, isso é destinado, 

simplesmente, a deixar aparecer o que você é. 

E você sabe muito bem que você não é isso, é por isso que você o vê muito melhor, nesse 

momento. 

 

… Silêncio… 

 

Eu escuto seu coração. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: a Liberdade instala-se no lugar do livre arbítrio. 

Isso significa que tudo está cada vez mais escrito, que as escolhas e a variabilidade 

do futuro diminuem? 

 

Na história do efêmero, tudo é cristalizado e tudo, efetivamente, já foi escrito. 

Então, efetivamente, pode parecer-lhe que, através dessa cristalização, efetivamente, não 

há mais escolha, e esse é o caso. 

É nesse sentido que a Luz ilumina, por vezes, violentamente, o que recusou sua presença, 

nas situações, nos seres, nas relações, e é, justamente, essa iluminação, por vezes, 

violenta, que lhe demonstra a verdade de seu coração. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o lembro, também, que a parada do tempo, nomeada estase, é exatamente isso. 

Tudo se congela e tudo é livre. 

No não movimento, na cessação do movimento, há a Eternidade que permite, justamente, a 

liberdade do movimento. 

 

Efetivamente, a Luz, as partículas adamantinas, os portais, os vórtices, os vegetais, o 

humano, os animais, a Luz cristaliza-se por toda a parte, e manifesta sua majestade e sua 

Inteligência. 

É claro, até a parada total, tudo o que resiste parece tomar mais importância, tanto em seu 

mental como na superfície desse mundo. 

E esse é, efetivamente, o caso, o que traduz, aliás, a progressão e não a regressão do que 

quer que seja, a progressão da Luz em sua instalação, em sua revelação. 

Assim como você vê na superfície de seu mundo, um caos aparente, cada vez maior, reina. 

Isso é apenas a resultante da emergência da Luz, que vem pôr fim a tudo o que enganou, a 

tudo o que foi falso, a tudo o que foi alterado nas leis da vida, em cada um de você. 
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De fato, a Luz está instalada. 

Ela subiu e do núcleo cristalino da Terra. 

Ela chegou até vocês, durante numerosos anos, ressuscitou-os e transformou-os em seres 

de Luz, portadores, ainda, da carne. 

Mas a consciência é livre, ela se ilumina por si mesma e do interior. 

Ela mostra as falhas, ela mostra o falso, ela mostra o efêmero, porque ela nada é de tudo 

isso. 

 

… Silêncio… 

 

Fale. 

Fale, eu o escuto, onde quer que você esteja. 

 

Questão: na afirmação «Ame e faça o que lhe agrada», com a liberdade que eu tenho, 

eu tenho a impressão de abusar da liberdade dos outros. 

 

Se lhe parece abusar da liberdade do outro, então, você não é o outro, você põe uma 

distância entre o outro e você. 

Quando você ama e faz o que lhe agrada, há liberdade tanto para você como para o outro; 

não pode ali haver abuso, não pode ali haver vantagem pessoal, não pode ali haver o outro, 

há apenas seu coração. 

Um único coração. 

 

Tudo o que lhe parece ser abusado não vem do «Ame e faça o que lhe agrada», mas vem, 

simplesmente, do olhar do hábito, do olhar das convenções e do olhar, também, daquele 

que se preocupa, ainda, com o efêmero do outro. 

Se você vê apenas o coração do outro, que é seu coração, então, o que lhe agrada só pode 

agradar ao outro, caso contrário, não há um único coração. 

Eu estou consciente de que a Luz pode incomodar aquele que não está no coração porque 

se o outro, como você diz, está no mesmo coração que você, não há qualquer abuso na 

Liberdade. 

Todos os abusos concernem à pessoa e à confrontação de pessoa a pessoa e, mesmo, no 

amor de pessoa a pessoa. 

No Amor incondicionado não há você, não há o outro, há o mesmo coração, no qual não 

pode existir nem obstáculo, nem abuso, nem incômodo. 

Contudo, se seu coração ali vê, realmente, um abuso, no qual o outro é incomodado, então, 

isso pode ser, também, que há, ainda, uma distância ligada, talvez, ao medo que tem o 

outro, de você e de sua liberdade. 

Porque, quando o mesmo coração de duas entidades fala, mesmo se haja diferença de 

tonalidade, mesmo se haja opinião oposta, isso nada muda na qualidade do Amor e do 

Coração do Um. 

 

… Silêncio… 

 

E, enfim, aquele que ama, verdadeiramente, e que faz o que lhe agrada amando, não pode, 

jamais, abusar do outro, porque ele é, também, o outro. 
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E ele sabe, pertinentemente, seu coração, quando sua liberdade vem chocar o coração do 

outro, é que há, então, em você ou no outro, ainda, uma pessoa que está aí. 

Quando você ama, verdadeiramente, não há mais você, não há mais o outro, o outro está 

no mesmo nível que você. 

Se há incômodo, então, não há Amor incondicionado, mas existe, no um ou no outro, que é 

o mesmo coração, no entanto, ainda, condições. 

 

Se você ama sem condições, na Inteligência do Amor e em Sua Graça, então, o outro não 

pode estar incomodado nem incomodar você, mesmo se haja recusa do outro, que lhe é 

notificada. 

Isso nada muda no Amor que você é, se ele é, verdadeiramente, incondicionado. 

Enquanto você vê esse inconveniente ou esse abuso, aí também, ele pode estar apenas em 

você, o que quer que diga o outro, o que quer que sinta o outro. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o escuto, fale. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: o Apelo de Maria será apenas um nome dito a cada um de nós, ou ela vai 

fazer um discurso que previne do fim dessa dimensão? 

 

Maria, ao falar em seu coração, como no coração de cada um, chama-o e convida-o. 

Lembre-se de que cada humano da Terra apresenta, em si, o DNA de Maria, e apenas pode 

reconhecê-la. 

Quer seja o mais santo dos humanos como o mais abjeto, ele é portador de Maria, e 

ninguém pode ficar indiferente a ela. 

Não há necessidade de discursos, há apenas a chamá-lo e você sairá de seu nome para 

tornar-se o sem nome. 

Sem possibilidade de resistir desmesuradamente, sem possibilidade de opor-se, de maneira 

alguma. 

Nesse reencontro do Apelo de Maria não há necessidade de qualquer palavra. 

Há apenas a Evidência da presença dela, a Evidência da Mãe que o faz derreter-se em 

lágrimas, de alegria, de reconhecimento. 

As palavras tornam-se supérfluas. 

Há, unicamente, dois nomes, o seu e aquele de Maria, o resto é, verdadeiramente, 

supérfluo. 

Essa majestade passa das palavras, passa das informações concernentes à superfície. 

Não se esqueça de que Maria fala em seu ouvido, mas, sobretudo, fala ao seu coração e, 

aí, não há necessidade de discursos, há reconexão imediata e reconhecimento instantâneo. 

De onde quer que você venha e onde quer que você esteja, haverá Evidência, quer ela seja 

aceita ou não. 

Ninguém poderá dizer que não ouviu. 

Maria toca a alma ou desperta o Espírito, ela desperta suas células e ela lhe mostra toda 

vaidade de sua pessoa e de seu efêmero. 

Não há necessidade de nada mais quando do Apelo de Maria. 
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Há despertar de seu coração, despertar de suas células, despertar da Eternidade, qualquer 

que tenha sido a intensidade até agora. 

 

As únicas palavras poderão ser as palavras vis-à-vis de si mesmo, seja caindo na Graça, 

seja caindo de joelhos a pedir perdão, a Graça e a salvação. 

 

Nesse despertar, nesse Apelo não há necessidade de qualquer palavra, não há 

necessidade de qualquer discurso. 

Porque, lembre-se, essa é a própria Evidência. 

Mesmo se você não a veja agora, ninguém poderá ali subtrair-se, dessa Evidência e desse 

Amor maternal, em qualquer lugar e em qualquer coração que seja. 

 

Ninguém poderá opor-se, apenas resistir um tempo, até a aquiescência, que sobrevirá bem 

antes do fim da estase e dos três dias. 

 

Ninguém, tampouco, poderá ser enganado, naquele momento, no Coração do Coração. 

Só os olhos poderão enganá-los, se vocês olham para outros lugares que não em si 

mesmos. 

 

Em nada acredite, neste período, do que vocês poderão ver na tela da vida, porque tudo se 

jogará no interior do Coração do Coração e nada mais haverá a ver que não isso, no mais 

profundo da estase. 

 

Eu os lembro de que há uma entrada na estase que começa após o Apelo de Maria e que 

essa estase instalar-se-á, terá um ápice, e evacuar-se-á no lapso de tempo que lhes foi 

dado. 

Aí também, pode-se dizer que haverá um choque. 

Quer você aborde isso e viva isso na negação ou na raiva, ou na negociação, nada mudará, 

porque, no ápice da intensidade da estase haverá aceitação plena e inteira, em qualquer 

futuro que seja, o que permite, então, a salvação daqueles que não viveram essas graças 

nem as vibrações durante esses anos. 

Mas Maria não tem necessidade de palavras. 

Todos aqueles que reencontraram, intimamente, Maria, puderam apenas exprimir lágrimas 

de alegria, um arrepio, um indizível bem real que passa, totalmente, das palavras e dos 

discursos, e de uma interpretação qualquer. 

Há evidência, é a palavra chave. 

E a pessoa apenas pode apagar-se diante dessa Evidência, mesmo se ela seja chamada, 

no retorno da estase, a viver o peso dessa pessoa, para purificar e entregar-se, 

inteiramente, a Maria e a Cristo, em si mesma, é claro. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe falar seu coração. 

 

Questão: como serão dadas as instruções àqueles que deverão subir nas 

embarcações? 
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Bem amado, para cada um de você, que é destinado a transitar desse modo, não há 

instruções. 

Quer isso concirna aos Anjos do Senhor, quer concirna aos diferentes povos de 3D 

unificada ou quer concirna, ao inverso, às forças sombrias, assim nomeadas, Arcônticas, 

não há necessidade de instruções. 

Não há qualquer liberdade de escolha em relação a isso. 

Haverá levitação, para aqueles que se juntarão às cápsulas dos Anjos do Senhor. 

Não há que se preocupar de estar em tal lugar ao invés de tal outro lugar, uma vez que tudo 

é localizado e tudo está pronto. 

Aqueles de você que receberam a visita dos Anjos do Senhor durante esses anos sabem-

no, perfeitamente; onde quer que você esteja, você será encontrado. 

Para aqueles que deixarão o corpo não há, tampouco, é claro, instruções. 

Esse corpo pertence à terra. 

Ele poderá, também, vocês sabem disso, servir de nutrição, mas, naquele momento, vocês 

não serão mais, absolutamente, esse corpo. 

 

A única advertência, se é que há advertência, foi-lhes revelada há muito tempo, e concerne 

à saudação de Órion. 

No resto, você nada tem a escolher, a decidir. 

Não há, portanto, instruções outras que não aquela de seu coração que depende, é claro, 

de seu destino, de sua destinação em sua atribuição. 

 

Não se esqueça de que isso concerne, unicamente, a poucos corações, em relação à 

maioria de corações. 

Muitos de vocês não terão necessidade de veículo propriamente dito, de qualquer dimensão 

que seja. 

 

Não há, portanto, instruções, como não pode haver erro. 

Porque os Anjos do Senhor, como eu disse, se eles têm a fazer com vocês, veem vocês, 

onde quer que vocês estão e onde quer que vocês estejam, naquele momento. 

Isso é o mesmo que dizer que não há que se preocupar com o que quer que seja, nem 

providenciar as refeições, nem providenciar malas, nem prover ao seu corpo, aliás. 

Durante a estase, e após a estase, o Coração do Coração dirige tudo. 

A pessoa, se ela ainda existe, se seu corpo não transitou, o coração, também, decidirá, e a 

Inteligência da Luz, é claro. 

 

Então, não há instruções a receber, nem a dar. 

Aí também, tudo está pronto, e nos planos intermediários, como nós já dissemos, tudo está 

registrado, tudo está realizado. 

 

A matéria do corpo, como a matéria de uma casa, como a distância, aliás, não será uma 

desvantagem para vocês, nem para os Anjos do Senhor, nem para os povos unificados, 

nem para a Confederação Intergaláctica, nem, mesmo, para os Arcontes. 

 

Penetre no íntimo de seu coração, aí está a única verdadeira instrução. 

Uma vez que isso não depende do lugar onde você se encontrar, nem da distância, nem 

das próprias circunstâncias e sua vida, no retorno da estase, antes da estase ou durante a 

estase. 



116 
 

 

… Silêncio… 

 

Lembre-se, enfim, que seu coração sabe, muito melhor do que tudo, o que pode escolher, 

mesmo, com exatidão. 

Lembre-se da Inteligência de seu coração e do Amor, no qual nada pode ser deixado ao 

acaso, porque tudo se produz pela Graça e a Luz, para cada um de você, onde quer que 

você esteja e qualquer que seja a sua verdade a viver após a estase. 

De qualquer modo, você não terá qualquer escolha possível, outra que não a Liberdade. 

Quer isso passe pela morte de seu corpo, quer seja pela transferência em veículos dos 

Anjos do Senhor, quer seja seu corpo que retorna ao pó, você nada tem a decidir e, aí, não 

há mais qualquer escolha possível. 

 

… Silêncio… 

 

Coloque-se ainda mais, coloque-se ainda mais confortavelmente em seu coração, e você 

verá, por si mesmo, que não pode ser questão de escolha, de instruções ou de preparação, 

se não é interior. 

Revele seu coração, revele-o, integralmente, e não se ocupe do resto. 

Todas as respostas estão em seu coração. 

No coração não pode existir a mínima interrogação e a mínima dúvida. 

 

Você não pode ser mais inteligente do que a Inteligência da Luz. 

Você não pode escolher, no coração; o coração é Amor e ele não deixa qualquer escolha de 

ser outra coisa que não o Amor. 

A partir daí, o futuro de seu corpo obedece a um objetivo específico, talvez, mas, em 

definitivo, vocês passam, todos, pelo mesmo ponto de saída, vocês passam, todos, pela 

mesma verdade. 

Nada há a preparar, nada há a esperar e nada há a temer. 

Eu repito, há apenas a ser. 

Ame, porque é o que você é. 

 

… Silêncio… 

 

Escute seu coração falar, porque eu escuto você. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: todos esses anos de preparação parecem-me, repentinamente, reduzidos a 

um ponto. 

É isso «ser o que eu sou»? 

 

É quando você chega a esse ponto que você é colocado, integralmente, no Coração do 

Coração da Infinita Presença e que o Absoluto desvenda-se e desvenda-se a você, aquele 

que você não havia visto até agora e, efetivamente, a noção do ponto é exatamente isso. 

 

Além da história dos trinta últimos anos, da realização da Luz sobre a Terra, na Ascensão e 

na Liberação dela, efetivamente, tornar-se o menor é tornar-se esse ponto, muito 
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insignificante para o olhar da pessoa, e que é, no entanto, apenas a única verdade para o 

Amor incondicionado. 

Coloque-se ao centro, coloque-se nesse ponto, tal como você o define, então, aí, você está 

colocado em seu coração que, efetivamente, parece reduzir-se, do ponto de vista do que 

resta de pessoa, a um simples ponto no qual, mesmo tudo o que foi aprendido, tudo o que 

foi atravessado, mesmo no processo de Liberação e das diferentes Núpcias, aparece-lhe, 

hoje, como fútil porque, mesmo isso, afasta-se de você. 

Mesmo se você tenha vivido todas as vibrações, mesmo se você tenha vivido todos os 

processos da consciência, resta apenas um ponto, e tudo está aí. 

Tudo. 

Nada falta. 

Aí está o ponto e passagem, se posso dizer. 

 

Então, abençoe o Eterno nesse ponto, no Coração do Coração, que contém todos os 

pontos, todos os universos e todos os mundos, que satura você de alegria, que o preenche 

de leveza e de contentamento, aí, onde você é transparente. 

 

… Silêncio… 

 

Quantas histórias e cenários puderam ser escritos na superfície dessa Terra para um 

simples ponto que contém tudo. 

Coloque-se em seu coração, permaneça ali, e você verá, por si mesmo, como você disse, 

que há apenas esse ponto. 

 

Naquele momento, a consciência não tem mais necessidade de desenvolver-se ou de 

experimentar, ela sabe que ela é a soma de todas as experiências passadas, presentes e a 

vir, de qualquer dimensão que seja. 

Ela se reconhece na Fonte, ela se reconhece na antecâmara do Último. 

Então sim, é claro, tudo o que é anterior a esse ponto não apresenta mais qualquer peso 

nem qualquer interesse. 

O Amor está aí, e ele preenche tudo, o campo de sua consciência, o campo de seu corpo, o 

campo do mundo, porque tudo ali está. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe falar seu coração. 

 

Questão: há uma ligação ou uma correspondência entre esse ponto e a Porta 

Estreita? 

 

Não. 

Esse ponto não é uma Porta, é uma morada. 

A Porta é situada mais abaixo, tanto geográfica como vibratoriamente. 

Nesse ponto você constata, por si mesmo, que jamais houve porta. 

Tudo se apaga. 

Você constata que jamais houve pessoa, que jamais houve história. 

Você é anterior à criação e você é independente de toda criação. 
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Nesse ponto do ponto, nesse Coração do Coração, há apenas o êxtase da Paz, há apenas 

o reconhecimento do Amor que você é. 

Não há mais referências, não há nem alto, nem abaixo, nem dentro, nem fora, nem antes, 

nem depois, nem alhures, nem aqui. 

Há apenas «Isso», que é tudo e bem mais do que tudo. 

 

… Silêncio… 

 

E esse ponto, que lhe dá a viver a Última Presença e a própria dissolução, faz esquecer 

todo o resto. 

Não resta mais do que o coração, você não vê mais do que o coração, e você continua aqui, 

bem vivo, os pés sobre esse solo e o coração na Verdade. 

Você é saciado. 

Nesse ponto, você não terá mais, jamais, sede. 

 

… Silêncio… 

 

Coloque-se comigo nesse ponto. 

Eu me dirijo a cada um de você. 

 

… Silêncio… 

 

Escute, escute seu coração falar. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: nesse ponto, meu coração diz: «eu nos amo, eu nos abençoo, eu nos rendo 

graças no eterno presente. Ehyeh Asher Ehyeh.» 

 

… Silêncio… 

 

Permita-me acrescentar Ehyeh Ehrad.  

 

… Silêncio… 

 

Questão: esse ponto não seria a matéria que se retira, o cubo que se torna um 

quadrado, em seguida, uma de suas larguras e, finalmente, um único ponto? 

 

Meu amigo, meu irmão, eu concebo que haja necessidade de representar-se esse ponto. 

Eu concebo que haja necessidade da geometria, de defini-lo, mas toda definição nada 

aportará a você, é preciso vivê-lo. 

Ao vivê-lo, você verá que não terá necessidade de qualquer representação, de qualquer 

geometria, de qualquer referência nem de qualquer definição. 

Dizer-lhe sim ou dizer-lhe não nada muda porque, a partir do instante em que você se 

representa esse ponto, você se afasta dele. 

A partir do instante que você quiser falar disso ou apreender-se disso, ele se afasta. 

A partir do instante em que sua consciência seja atraída além do ponto, o ponto não está 

mais. 
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O que você evoca poderia chamar-se, efetivamente, a passagem em um buraco negro, na 

escala das galáxias. 

Mas aprenda bem que esse ponto não pode ser reduzido a qualquer posicionamento, 

mesmo se o acesso, se posso dizer, faça-se no Coração do Coração. 

É aí que tudo tende para esse ponto e resolve-se nesse ponto. 

Eu repito, não há necessidade nem de representação nem de imaginação e, a partir do 

instante em que você aceita isso, então, você o é, no Coração do Coração, que não se 

embaraça, eu o lembro, com qualquer forma, qualquer história, qualquer cor. 

Mesmo a passagem e, mesmo, a Porta, quando você está ali, não existem mais para você. 

Não há nem necessidade, nem curiosidade, nem definição, nem visão, nem entidade. 

É aí que eu me tenho, em você. 

 

Não se esqueça, como se diz em seu mundo, que o mapa não é o território, que a imagem, 

ela mesma, não é a realidade. 

 

Como disseram alguns povos da Terra, e bem antes dos princípios unitários expostos e 

vividos em diferentes tradições, eu o lembro de que o caminho que pode enunciar-se não é 

o caminho. 

No máximo, pode-se falar de princípio. 

Aí está o segredo que não pode ser apreendido nem ser descrito, mas, simplesmente, 

vivido. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o escuto. 

 

Questão: eu me sinto em uma vacuidade. 

É a mesma coisa que o ponto? 

 

A vacuidade não é a mesma coisa, mas ela é a resultante da passagem e da instalação 

nesse ponto. 

É aí que você está disponível para si mesmo, não em uma história qualquer, não em uma 

origem qualquer, mas aí, onde você está plenamente imerso, no Coração do Coração, na 

Paz e na felicidade. 

É assim que você mantém sua casa limpa, é assim que você acolhe Aquele que vem como 

um ladrão na noite, e é assim que você se honra a si mesmo, em sua verdade. 

 

… Silêncio… 

 

A vacuidade, ao tocar esse ponto, faz de você o vaso sagrado, que se enche da água de 

Vida e do sangue de Cristo. 

É o cálice do Graal. 

É aí que você se descobre, inteiramente, onde a humildade é vivida e, realmente, 

consciente. 

 

É aí que sua pessoa torna-se impessoal. 
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É aí onde você se descobre, aí, onde nada mais há a ver, aí, onde não há mais história, aí, 

onde não há mais entidade, aí, onde não há mais forma e onde, no entanto, há tudo. 

 

 

… Silêncio… 
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Em seu coração, eu o escuto. 

Deixe seu coração falar. 

 

Questão: durante uma meditação, eu senti minha garganta cortada e lágrimas 

escorreram. 

O que você pensa disso? 

 

Bem amado, eu nada penso disso. 

A garganta é o lugar de passagem. 

A garganta, que se corta, em sua percepção, assim como as lágrimas que daí decorrem, 

corresponde, muito exatamente, à passagem, nela mesma, de um estado a outro, de um 

nível a outro. 

Enquanto o coração não é tocado e expressado, inteiramente, parece-lhe existir certo 

número de passagens, de reversões e de transformações. 

Assim, a garganta que se manifesta e que se acompanha de lágrimas não corresponde nem 

à alegria nem à tristeza, mas, sim, à ultrapassagem e à travessia, o que lhe permite passar 

de um estado a outro e do que resulta a liberação do que é nomeado engrama, qualquer 

que seja, ligado a esse corpo e a essa vida na qual sua consciência está. 

 

O fato de estar cortada e não apertada evoca a radicalidade da instantaneidade do que se 

produz naquele momento. 

Assim, se você vigia e se está atento, você será capaz, a partir do ponto de vista do 

observador, de ver, além dessa manifestação, o que pôde mudar ou modificar-se em seu 

modo de ser em sua encarnação. 

 

As lágrimas, concernentes a esse contexto, como a qualquer outro contexto que lhe seja 

invisível e, no entanto, percebido como nesse momento, chamam a liberação e chamam a 

transformação, de um modo ou de outro. 

O fato de estar cortada evoca, simplesmente, a rapidez, contrariamente à constrição da 

garganta, da eliminação e da passagem. 

 

... Silêncio... 

 

Eu escuto seu coração. 

 

Questão: como tal contraste entre o Absoluto, o Último, a Infinita Presença, de um 

lado e, de outro lado, o confinamento, os Arcontes e tanta escuridão foi possível? 

 

Meu irmão, isso faz parte da história do confinamento desse mundo, tal como numerosos 

Anciões e, em especial, o Comandante, explicitaram-lhes há numerosos anos. 

Eu o remeto, portanto, a essa história. 
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Isso não é um contraste, veja além do contraste ou da oposição aparente. 

Veja, simplesmente, o jogo do Amor, o jogo da consciência, que conduz, certamente, a essa 

noção de confinamento, mas lembre-se, também, de que, a partir do instante em que o 

confinamento apaga-se, restaura-se a Verdade. 

Naquele momento, não estando mais no tempo, tudo o que é histórico, que lhes foi narrado 

e que, talvez, vocês tenham vivido em seus diversos reencontros interiores e, de todo modo, 

evidentes para vocês, nesses dias, na superfície da Terra, na qual vocês veem, por si 

mesmos, com seus olhos de carne, com seus raciocínios, que tudo é predação e que tudo é 

dualidade e que o Espírito está ausente. 

 

Reencontrar o Espírito, além, mesmo, das palavras Absoluto, Último ou Infinita Presença ou, 

mesmo, do Si, permitiu-lhes perceber o que vocês são, em parte ou na totalidade. 

Era necessário, no sentido da história, levá-los ao mais próximo da compreensão, antes de 

desembaraçá-los de toda compreensão, para ser livre no Coração do Coração. 

Isso não é para compreender, não é para discernir, assim como eu o disse em minhas 

respostas anteriores. 

Tudo isso é apenas um jogo e, em definitivo, mesmo um Arconte, em sua vontade e em seu 

desvio, continua e permanecerá uma criatura que possui o mesmo coração que você. 

O que não pode aceitá-lo é a pessoa que foi inferiorizada na expressão de sua própria 

consciência nesse mundo, ligada ao que foi nomeado, bem mais do que o confinamento, a 

falsificação. 

 

Há, portanto, que ver isso, quer seja ao nível da pessoa – com terror, com medo – e, para 

ver isso, progressivamente e à medida que você se aproxima de seu próprio centro, como 

um jogo que não tem outra incidência, que arrastou a consciência, em um tempo irreal 

linear, que privou o que você é da totalidade de suas capacidades e de sua origem, assim 

como de sua realiança ao Espírito. 

 

Toda história começa, nesse mundo como alhures, por esta frase: «Era uma vez...». 

Quer seja a semeadura dessa Terra pelos mestres geneticistas de Sirius, quer seja o 

confinamento dos Arcontes, quer seja a livre expressão da consciência, através dos 

Gigantes ou dos povos mais antigos, tudo isso pertence a um nível, e é tudo. 

Assim, portanto, quer você seja, ainda, apreendido por esse contraste, por essa diferença 

ou por essa oposição, mostra, simplesmente, a realidade da história para você. 

Mas lembre-se de que, além da realidade dessa história, você não é qualquer história que 

seja. 

Ao sair do tempo, ou seja, ao colocar-se no Coração do Coração, toda história afasta-se de 

você, não é mais questão, então, desta frase: «Era uma vez...». 

A consciência livre não tem necessidade de qualquer referenciamento a fenômenos 

nomeados memoriais, uma vez que tudo se desenrola no mesmo tempo; passado, presente 

e futuro são apenas um único tempo revelado em possibilidades dimensionais ou 

possibilidades de histórias no plural. 

 

A partir do instante em que você sai de sua história pessoal, pela abertura ao Si, pela 

Liberação, a partir do instante em que você não é mais tocado, e cada vez menos tocado, 

no que concerne ao Si, pela existência dessa predação, pela existência dos Arcontes, pela 

existência do que faz a manifestação da consciência, em qualquer dimensão que seja. 
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Não se esqueça, tampouco, de que, para ser a totalidade do que você é, nada há a rejeitar, 

nada há a combater, há apenas a atravessar, com o mesmo amor, as zonas memoriais, 

mesmo, ainda evidentes em sua consciência. 

 

A descoberta do que você é, a descoberta do Si, a descoberta do Último põe fim a toda 

história e, mesmo, à noção de confinamento. 

Se o conjunto dos Anciões, das Estrelas e dos Arcanjos, assim como os inumeráveis povos 

da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres apressam-se, hoje, para assistir ao seu 

próprio parto, é, simplesmente, além do fim de uma história, a realidade de seu coração, 

que você redescobre e vive em toda autonomia. 

 

Hoje, mesmo para alguns de você que passaram todas as etapas e todas as vibrações 

vividas e descritas, nada mais representam em relação a esse ponto no qual você situa por 

intermitência, no qual você se coloca, se você o deseja, de maneira definitiva. 

O Amor preenche tudo, o Amor apaga tudo, nenhuma história pode manter-se em face do 

Amor. 

Assim, portanto, o que aparece real, na história, torna-se irreal, mas engloba, ao mesmo 

tempo, essa irrealidade no Último. 

O Último não reconhece qualquer diferença, assim como eu já respondi. 

Há o mesmo coração no mestre geneticista, há o mesmo coração em toda forma de vida, 

em qualquer dimensão que seja e em qualquer expansão da consciência que seja. 

Nada há, portanto, a reter. 

«Ser» não se incomoda com qualquer história, qualquer cenário, qualquer evolução, 

qualquer involução. 

Naquele momento, você é nutrido pelo que você é, em qualquer plano de manifestação que 

seja, além do que foi nomeada terceira dimensão dissociada. 

Ao descobrir a Liberdade, cabe-lhe não retornar, no olhar atrás de você, caso contrário, 

você viveria a experiência descrita na Bíblia, concernente a Ló. 

 

A história, qualquer que seja ela nesse mundo, como em qualquer experiência realizada em 

suas peregrinações de consciência livre, nada é, mesmo se ela seja livre, na verdade do 

que você é. 

Isso não quer dizer que ela não exista, isso não quer dizer que ela não tenha existido, isso 

não quer dizer que ela não exista ainda, em outros espaços e em outros tempos. 

Lembre-se de que sua consciência limitada é, de maneira visceral, se posso dizer, apegada 

ao tempo. 

Você vê isso em sua vida: você nasce, você cresce, você envelhece e você morre. 

Você em nada disso é concernido. 

Todas as histórias são possíveis, mesmo as impossíveis. 

Só o Amor permite a história, mas o Amor põe fim à história, qualquer que seja ela, se tal é 

seu desejo. 

Isso não exclui, isso não limita, mas isso inclui, caso contrário, não é o Amor, 

incondicionado, em todo caso. 

 

... Silêncio... 

 

A Paz, o contentamento, o êxtase, no Coração do Coração, de nada mais tem necessidade 

do que «é», no instante. 



124 
 

O instante presente não conhece qualquer história e torna, portanto, possível, a vivência, no 

mesmo tempo e no mesmo espaço, além de todo tempo e de todo espaço, o conjunto das 

histórias, quaisquer que sejam. 

O Amor não exclui, jamais, ele inclui, ele transcende e ele supera. 

O Amor não condena, o Amor não combate. 

 

Assim a Luz, em suas forças e em seus representantes dos Mundos Livres, não pode 

resolver o confinamento por qualquer combate que seja, no plano da Terra. 

Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, combate. 

O que ele combate não são as consciências, quaisquer que sejam, mas, sim, o próprio 

princípio de confinamento e não aqueles que são, do ponto de vista de sua pessoa, os 

responsáveis por esse confinamento. 

Todo combate, em um mundo confinado, implica um novo confinamento e a não resolução 

da história. 

É toda a diferença entre o que foi nomeada a dualidade e a Unidade. 

Esse mundo é dual, ele não oferece qualquer espaço de resolução na dualidade. 

Tudo isso faz parte das preliminares que foram comunicadas pelo Arcanjo Anael, durante as 

Núpcias Celestes, antes e depois delas, concernentes ao que foi nomeado o Abandono à 

Luz, preliminar à manifestação da Graça e ao estabelecimento do Coração do Coração. 

 

Isso não pode ser compreendido. 

Isso pode ser visto pela pessoa, mas os elementos históricos dessa Terra, como de toda 

história, estão aí apenas para atrair sua consciência aos mecanismos de funcionamento da 

consciência nesse mundo, e os obstáculos que havia a ver para reencontrar as premissas 

da Liberdade. 

 

Assim, portanto, a abertura do coração, a vivência das Coroas radiantes, a descoberta do Si 

e dos diferentes mecanismos de funcionamento da consciência nesse mundo, até a 

consciência que foi nomeada Turiya, eram destinadas apenas a permitir-lhes ter uma ideia 

das forças em presença, não para jogar o jogo delas, mas, sim, para ver que o único modo 

de fazer cessar o jogo, quer seja a título individual ou coletivo, implicava um retorno ao 

Centro, ao Coração do Coração, para evitar recair, se posso dizer, nas armadilhas do re-

confinamento. 

 

A Luz não pode fazer o ser que você é, ou melhor, na redescoberta dela, ela pode apenas 

sugerir; aí está a verdadeira Liberdade. 

O livre arbítrio concerne à ação-reação e à dualidade. 

A lei de Um ou lei de Ação de Graça remete à Unidade, na qual nenhum combate pode 

estar presente, na qual nenhuma destruição, outra que não o que é efêmero, pode intervir. 

A partir do instante em que sua alma presente tenha sido presa na armadilha e confinada, e 

atraída para a matéria, pode, ali, apenas haver Ressurreição, não pode, ali, haver combate. 

Pode haver compreensão, até certo estágio, mas, nesse estágio, diferente para cada um, 

convém abandonar a compreensão, abandonar o conhecimento, voltar a tornar-se como 

uma criança, virgem de toda história, de toda marca ligada ao passado, não por um esforço, 

mas, sim, pelo que foi chamado o Abandono à Luz. 

Reconhecer-se como limitado, reconhecer-se, nesse mundo, como falível, reconhecer-se na 

inutilidade e na futilidade desse mundo. 
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É o que foi realizado, na escala individual, por um número de irmãos e irmãs cada vez 

maior, há muito tempo. 

Os planos de liberação, de fato, são-lhes conhecidos. 

Eles lhes são conhecidos através do que alguns povos encarnados, na densidade da Terra 

e, no entanto, livres, naquela época, deixaram, não como traços, mas, bem mais, ao invés 

disso, como faróis na noite, que permitem à Luz restaurar-se e, ao apoiar-se em sua 

presença como ancoradores de Luz e semeadores de Luz, para permitir realizar a Liberação 

a partir do interior – mesmo se o impulso o mais importante tenha sido produzido nesse 15 

de agosto de 2009, correspondente às chaves Metatrônicas. 

 

... Silêncio... 

 

Eu escuto seu coração. 

 

Questão: eu estou no Coração do Coração? 

 

Meu irmão, se você ali está, você não tem necessidade alguma de confirmação exterior. 

 

... Silêncio... 

 

A questão está em você, a resposta está em você. 

Só você pode situar-se, e eu posso apenas dar-lhe a ver o que há a ver. 

No caso, aqui, ao colocar-se essa questão, qualquer que seja seu coração, o Coração do 

Coração não pode estar estabilizado. 

Nenhum olhar exterior a si mesmo e, sobretudo, a partir de onde eu falo, ou seja, seu 

Coração do Coração, em cada um de você, não pode ali haver resposta. 

Quer a resposta seja positiva, quer a resposta seja negativa, não há, ali, nem ganho nem 

perda, você não tem qualquer meio de verificar, por si mesmo, outra coisa que não a 

Verdade. 

O Coração do Coração, cuja tradução, e eu o disse, é a Paz, a Paz absoluta. 

Cabe a você ver o que se desenrola em sua vida. 

Enquanto seu coração coloca a questão, tanto sobre o Absoluto, sobre o Último, quer no Si 

ou na Infinita Presença, ou seja, o Coração do Coração, isso prova o quê? 

Isso prova que seu coração não está estabilizado. 

Eu não falo de abertura ou de fechamento, eu falo, simplesmente, o estado atual e da 

ressonância dessa questão. 

 

O Coração do Coração não é, jamais, uma interrogação, ele é resposta e ele é Evidência. 

No Coração do Coração, sua pessoa vive a Paz. 

Ela não é procurada, ela não é ligada às circunstâncias, é uma Paz que eu qualificaria, 

também, de incondicional, e que não depende da satisfação de qualquer desejo, de 

qualquer prazer ou de qualquer necessidade, mesmo, desse corpo. 

 

Assim, quando o coração coloca-se essa questão, é que o coração é encontrado, mas não 

no Coração do Coração. 

 

O que provoca o sentimento e a percepção, bem real, na pessoa, de não estar estabilizado, 

isso se vê. 
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Eu vejo apenas seu Coração do Coração – que espera você; todo o resto pertence à 

história. 

Colocar-se essa questão essencial faz, em definitivo, apenas representar a dúvida que vive 

sua pessoa, mas não o que é o Coração do Coração. 

O Coração do Coração não conhece qualquer dúvida, qualquer idade, qualquer hesitação e 

qualquer escolha, se não são as escolhas inerentes às escolhas que você pode colocar 

nesse mundo, para escolher um alimento, um esposo, uma viagem ou o que quer que seja 

concernente a esse mundo. 

Aí, você terá, sempre, a escolha, mas, no que concerne ao seu íntimo, não há qualquer 

escolha, a Verdade é revelada ou a Verdade é escondida. 

Ora, o que é que esconde a Verdade? 

Obviamente, expele-se, você e eu, a noção de história ligada ao confinamento, mas avalia-

se o instante presente. 

O instante presente não conhece qualquer passado nem qualquer dúvida, tampouco, ele se 

basta a si mesmo. 

Aí está o Coração do Coração. 

 

Enquanto permanece, em sua pessoa, esse gênero de interrogação, isso assinala, 

simplesmente, que quaisquer que sejam as experiências que tenham sido vividas, quaisquer 

que sejam a regularidade e a constância de sua apresentação nesse mundo e no Amor, não 

há, ainda, estabilidade obtida, suficientemente vivida, para mostrar-se, a si mesmo, seu 

Coração do Coração. 

 

O Coração do Coração não é uma recompensa, não é, tampouco, propriamente dito, um 

objetivo. 

O Coração do Coração, como o Último, revela-se, a partir do instante em que a vibração da 

Onda de Vida tenha feito o trabalho dela, o que quer dizer que as linhas de predação 

pessoal não existem mais. 

Não há mais qualquer vontade de posse, de ascendência sobre quem quer que seja ou 

sobre o que quer que seja. 

Naquele momento, você percebe, concretamente, que você está sobre esse mundo, mas 

que você não é desse mundo. 

Você aceita o princípio do jogo, ao mesmo tempo sabendo que você não é o jogo. 

 

O Coração do Coração, assim como o Último, é Evidência. 

Não para a pessoa, limitada por sua história, por seus próprios limites e, além disso, pelos 

limites impostos pela falsificação. 

O Coração do Coração nada tem a ver com tudo isso. 

 

Lembre-se de que a Paz é o marcador o mais essencial disso. 

A Alegria é a manifestação a mais tangível, da qual decorre a Leveza, da alma ou do 

Espírito. 

Nada desse corpo, nada das experiências ou dos traumatismos vividos, ou das alegrias 

vividas pode alterar o Coração do Coração. 

Assim, portanto, escute o que lhe responde o silêncio de seu coração, no instante presente. 

Cada um de você, escute – e, sobretudo, ouça. 

 

... Silêncio... 
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E veja, assim, além dos limites da falsificação, quais limites você se impõe a si mesmo. 

 

Onde está, não a falha, onde está, simplesmente, o que porta a culpa? 

 

Que cada um de você se lembre de que não há qualquer culpa. 

Recupere-se, você mesmo, de seus próprios erros. 

Apague, você mesmo, o que o limita, não em uma guerra, não em uma confrontação, mas, 

simplesmente, deixando florescer a rosa de seu coração. 

Todos os perfumes ali estão, todas as belezas ali estão. 

Não olhe o que eu nomeei o copo metade vazio, mas olhe o copo metade cheio. 

A culpa, e independentemente do elemento inicial de confinamento é, certamente, o 

elemento que é o mais presente. 

Ele corresponde, é claro, ao medo. 

Essa culpa, mesmo de cada coração nessa Terra, é, diretamente, oriunda da ruptura do 

Espírito. 

Culpa de estar nu, de estar desprovido não de vestimentas, mas de seu corpo imortal, 

qualquer que seja a experiência de sua carne. 

 

É nesse sentido, também, que convém não se demorar na sombra, que convém não se 

demorar excessivamente nos Arcontes. 

Busque o Reino dos Céus, que está dentro de você. 

Não o procure no exterior, você não o encontrará, porque nada há a encontrar, há apenas 

que procurar, incessantemente, algo que já está presente, e que não está em nenhum outro 

lugar que não no Coração do Coração. 

Assim você se expõe, a si mesmo, à autopunição da culpa, sem ter podido perceber o medo 

que é subjacente, no qual você não é responsável de nada, quaisquer que sejam seus erros 

que, mesmo nesse mundo, não são, jamais, erros do ponto de vista do coração, mas são 

apenas experiências. 

 

Não há, portanto, que apontar o dedo nas falhas, quer elas estejam em você, em sua 

pessoa, ou em qualquer Arconte que seja, caso contrário, você realiza um processo de 

projeção no qual a visão não pode mais ser clara. 

Não há clareza, não há Evidência. 

 

Busque o Reino dos Céus dentro de si – e não na história. 

Mesmo se essa história, como eu o disse em uma resposta anterior, tenha permitido 

aproximá-lo ao mais próximo do que era possível. 

 

... Silêncio... 

 

Eu o escuto e eu o ouço. 

 

... Silêncio... 

 

Eu o escuto. 

 

Questão: você nos contou, então, histórias, há dez anos, para manter-nos focados. 
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Você teve que mentir para nós ou você nos disse verdades relativas? 

 

Bem amado, parece-me que um Arcanjo responsável pelo Conclave Arcangélico e, assim 

como o Comandante, bem especificou-lhes que a Luz não mente, jamais, mas ela pode, por 

vezes, ser ambígua. 

A ambiguidade não vem de nós, mas vem de seu aspecto limitado, no que vocês querem 

pendurar-se, do que vocês têm necessidade de pendurar-se, até viver sua liberdade. 

Do mesmo modo que se ensina, nesse mundo, a uma criança andar, mesmo se o reflexo do 

andar seja automático, é preciso guard-rails. 

É preciso atenção às quedas, dar a mão, até que a estabilidade seja encontrada. 

Até sua ressurreição, isso foi, unicamente, possível para alguns de vocês que foram 

liberados pela Onda de Vida. 

Hoje, isso é possível para cada um de você. 

 

Nós estamos, nós todos, onde quer que estejamos além desse plano, nos Mundos Livres. 

Nós somos responsáveis pelo que dizemos, mas nós não somos responsáveis pelo que 

vocês compreendem. 

Se vocês estão no Coração do Coração, compreendem o que nós dizemos, porque isso 

ultrapassa as palavras e, naquele momento, vocês desaparecem. 

Isso se produz, e vocês sabem disso, ao escutar-nos ou ao ler-nos. 

Isso não se produz se vocês permanecem na pessoa, para procurar um fio diretor, para 

apreender-se da compreensão ao invés de deixar o coração ser vivido. 

É cada vez mais frequente o caso, na anamnese, se posso dizer, do que lhes tem sido dito 

e transmitido. 

Olhem para trás, enquanto isso lhes é, ainda, possível, e vejam essa espécie de 

progressão, de aprendizado e de acompanhamento, até sua maturidade, sua autonomia e 

sua independência. 

E, isso, de múltiplos modos. 

 

De quem ou do que vocês se nutrem? 

Eu não falo de nutrição alimentar, mas do que vocês são. 

Vocês se nutrem de si mesmos ou não? 

Se vocês se encontraram, na integralidade, vocês não têm mais necessidade de nada de 

exterior aparente a vocês porque, como temos dito, uns e os outros, a partir dos planos 

livres e a partir do Coração do Coração, assim como eu o faço agora, é você, e você 

sozinho que é o mundo, além, é claro, da pessoa. 

A Luz é, portanto, ambígua, por vezes, mas ela não mente, jamais, e vocês são 

responsáveis. 

Não veja, ali, qualquer culpa, porque essa responsabilidade é, justamente, função de seu 

posicionamento, de seu ponto de vista, como isso foi nomeado. 

 

A mesma frase pode ter múltiplos sentidos. 

Se, por exemplo, você diz: «Eu sou meu mestre», conforme quem você seja, se você está 

no Coração do Coração, você vai aquiescer ao fato de ser seu próprio mestre. 

Em contrapartida, se o ponto de vista é aquele da pessoa, a mesma frase quererá dizer 

completamente outra coisa, isso quer dizer que você segue, no sentido de seguir, aquele 

que você considera como seu mestre. 

São as mesmas palavras, a mesma vibração. 
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O importante não é aquele que transmite uma informação, o importante é aquele que a 

recebe. 

E isso apenas depende dele, é aquele que diz que é. 

A partir do instante em que você compreende, com seu intelecto, essa simples frase, então, 

tudo se ilumina. 

 

... Silêncio... 

 

Deixe seu coração falar. 

 

Questão: você pode voltar a falar do Fogo Ígneo, do lugar dele no Coração do 

Coração e de seu papel na revelação do Absoluto? 

 

O Fogo Ígneo é o momento no qual o Fogo vibral da Coroa Radiante do coração – revelado, 

eu os lembro, de maneira bem mais ampla do que o que foi nomeado o chacra etéreo do 

coração –, a partir do instante em que a Coroa radiante do coração aceita seu próprio 

sacrifício, e reencontra-se em um ponto que é o Coração do Coração. 

A Coroa radiante do coração dá a liberação do Si, mas não é a Liberdade. 

A Coroa radiante do coração, como foi dito, como uma das Coroas, basta para ser a 

garantia de sua liberdade, quando do momento coletivo, e, portanto, de sua liberação, e, se 

é sua escolha, de sua Ascensão. 

 

Quando o Si desaparece, quando não há mais apego ao Si, quando o que foi nomeado o 

orgulho espiritual não existe mais, então, a Coroa radiante do coração torna-se um ponto, 

um simples ponto, que, naquele momento – Onda de Vida ou não Onda de Vida – põe em 

movimento e em elevação a Coroa ascensional do coração e a Merkabah interdimensional. 

Aí está a diferença. 

 

... Silêncio... 

 

Eu o lembro, também, de que essa diferença inscreve-se na história, ou seja, no efêmero, 

até o momento do Apelo de Maria, da estase, na qual mesmo isso desaparecerá. 

 

Do mesmo modo que hoje, em seu corpo, foi necessário aprender a andar, ser guiado por 

seus pais, do mesmo modo foi preciso, e é imaginado, ir passo a passo, até o momento em 

que sua consciência consegue compreender que não há qualquer passo a passo e que não 

há necessidade de aprendizado nem de compreensão da própria marcha. 

Obviamente, você transpõe isso ao nível do Coração do Coração. 

Eu emprego, a propósito, e de maneira extensiva, a expressão Coração do Coração, porque 

poderia ser a representação que vocês podem ter como a mais adequada do que é a Infinita 

Presença. 

 

O Fogo do coração é o Fogo vibral. 

O Fogo Ígneo é o apagamento do Fogo vibral, não no desaparecimento dele, mas na 

atenção portada e no posicionamento da própria consciência. 

O Fogo vibral assinala, como eu disse, pela Coroa radiante do coração ou da cabeça, sua 

liberação. 
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Mas, eu repito, as circunstâncias pessoais de sua própria liberação, no momento do instante 

coletivo, serão profundamente diferentes, conforme sua atribuição, conforme, se você 

prefere, o posicionamento de sua consciência, naquele momento. 

 

O Coração do Coração pode ser assimilado a um ponto e, na representação da consciência 

que se apaga, trata-se, efetivamente, de um ponto, cada vez menor. 

 

O Fogo Ígneo poderia corresponder ao que foram nomeadas as Águas do alto, as Águas do 

Mistério, ou seja, IM, «Aqui». 

 

Esse «Aqui», cada vez mais aguçado, se posso dizer, cada vez mais preciso, é o Coração 

do Coração, que faz parte, eu os lembro, através da Porta correspondente a esse ponto e à 

Estrela correspondente a esse ponto, à Nova Eucaristia. 

É o momento em que o três torna-se Um. 

A Tri-Unidade manifestada pela Nova Eucaristia conduz, naturalmente, ao baricentro, ao 

ponto de equilíbrio da Tri-Unidade, que é o Coração do Coração. 

Esse ponto, idealmente colocado, portanto, ao centro do triângulo, ou seja, não ao centro do 

coração, precisamente, chacra do coração, tampouco, ao nível do que foi nomeada a Porta 

ER, mas, sim, ao meio dessa linha, não na superfície, mas no trajeto que vai de KI-RIS-TI 

ao centro do chacra do coração. 

Eu os remeto, para isso, às ilustrações e explicações que foram dadas, há cinco anos, por 

Sri Aurobindo. 

Vocês ali encontrarão o desenho, o trajeto da energia, e é nesse nível que se encontra o 

tetrakihexaedro do Coração do Coração: o ponto com suas vinte e quatro emanações e 

seus vinte e quatro triângulos. 

Não é uma noção geométrica, é uma noção que vocês poderiam chamar de quântica, que 

responde, perfeitamente, à equação primeira da física quântica. 

Eu os deixo olhar, se isso lhes interessa, mas, eu repito, é preciso vive-lo, para vê-lo e 

acreditar – e esse acreditar nada tem a ver com a crença, é uma Evidência. 

Mas, enquanto isso não é vivido, não há Evidência. 

Há tensão para essa Evidência, há aspiração para essa Evidência e há, de todo modo, a 

certeza de sua liberação. 

 

Foi dito, também que, apesar da Onda de Vida, alguns entre cada um de você não puderam 

realizar o caminho durante esse momento específico do ano 2012. 

Não porque eles não estavam prontos, não veja, aí, tampouco, qualquer culpa nem qualquer 

responsabilidade, mas, simplesmente, as condições preliminares, no sentido de uma reação 

química, não estavam reunidas. 

Hoje, tudo está reunido e, isso, como lhes foi explicado pelo Comandante dos Anciões, 

desde o início de seu ano 2016. 

 

Eu acrescentaria que, progressivamente e à medida do tempo linear que se desenrola na 

Terra, hoje, como eu lhes disse, tudo está consumado, permitirá a vocês, simplesmente, 

posicionar-se e repousar, cada vez mais facilmente, no Coração do Coração. 

Mesmo se, hoje, alguns de você coloquem-se a questão de ali estar ou de ali não estar. 

 

Existe apenas uma condição, que é a humildade. 
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E essa condição acompanha-se, se posso empregar essa expressão, do Abandono do Si, 

não mais à Luz, mas, realmente, o Abandono do Si. 

O Abandono do Si prova-lhe, na superfície desse mundo, que o outro se tornou você e que, 

em definitivo, não há outro. 

Isso quer dizer que você vê, em cada um, o Coração do Coração, e que você não vê mais a 

pessoa que faz tela, mesmo se lhe seja facultado observar, com sutileza e com precisão, o 

comportamento do outro. 

Mas isso nada muda para você, porque o coração é a prioridade, não que você tenha 

definido, mas que você vive, naquele momento. 

 

... Silêncio... 

 

Eu escuto seu coração. 

 

Nós não temos mais questões, nós lhe agradecemos. 

 

Em cada um de você, eu o acolho. 

Em cada um de você, eu sou Um. 

 

... Silêncio... 

 

 

Ame-se, como eu o amo, sem medida e sem freios. 
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O IMPESSOAL – Q e R – Parte 5 

O IMPESSOAL «UM-Pessoal» 

Questões-Respostas 

Quinta parte 

Junho de 2016 

 

 

Em seu coração, eu o saúdo. 

Em seu coração, eu sou você. 

Em seu coração, você é Um. 

Então, em cada um de você, vamos instalar-nos para deixar falar o que surge em seu 

coração, como o que surge de seu efêmero, para permitir-lhe, por nossa Presença Una, ver-

se e perceber-se, aí, onde você está colocado, aí, onde está sua verdade, aí, onde está a 

Luz. 

Assim, meu amigo, meu irmão, instalemo-nos, você e eu, nisso. 

Coloque-se, repouse, e deixe a Vida partilhar, em você, a doação da Graça, a doação da 

Eternidade, a doação do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Deixemos, você e eu, o silêncio da Presença vivificar-nos em sua eternidade e em sua 

alegria. 

 

… Silêncio… 

 

E assim, você é convidado a deixar emergir o que lhe parece aparecer em sua eternidade 

como em seu efêmero, e na qual seu coração e na qual sua cabeça, ou o um, ou o outro 

tenha necessidade de iluminar-se e de justificar-se, sem pudor e sem vergonha, na verdade 

de nossa Presença. 

 

Eu o escuto. 

 

Então, ouse. 

Ouse, ao mesmo tempo, ser e dizer, o que permite pôr fim ao parecer e à ilusão, e mostra-

lhe o caminho, mostra-lhe sua verdade e mostra-lhe sua vida. 

 

No contentamento do instante, eu escuto seu questionamento, porque cada 

questionamento, de onde quer que ele venha e de quem quer que ele venha está aí apenas 

para estimular e despertar, estimular e iluminar o que lhe parece ter necessidade e ver 

iluminado, a partir da vibrância, a partir da Presença, no Coração do Um. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o escuto agora. 

 

Questão: você poderia explicar esse sonho? 

Eu estou na plataforma de uma estação, cercado de uma multidão, e eu percebo uma 

jovem muito feliz que anda de triciclo sobre uma das vias. 



133 
 

Ela pedala em face da multidão que se agita ao vê-la. 

Um trem chega nessa via, eu quero correr para ajudá-la, mas a multidão é contida por 

barreiras e a presença de um policial. 

Nada podendo fazer, eu decido, serenamente, deixar a sorte dessa pequena jovem à 

Luz. 

O trem chega a velocidade moderada e passa por cima da jovem e seu triciclo. 

Ela permanece, primeiro, ilesa, em seguida, uma de suas pernas é apanhada por uma 

roda e é esmagada. 

Apesar disso, eu não sou afetado pelo evento e sinto-me na alegria. 

 

Meu irmão, a plataforma da estação, como qualquer plataforma de outros lugares, evoca a 

partida para outro lugar. 

A multidão espera, então, e, aí onde você está, o conjunto de irmãos e de irmãs espera a 

nova partida, aquela da Ressurreição, aquela da Liberação, aquela da Ascensão. 

 

Uma criança sobre um veículo está, agora e já, na plataforma, e sobre os trilhos. 

Ela se vê ferida pelo trem que entra na estação, e mostra, simplesmente, que a inocência, 

em sua própria infância, foi maltratada. 

Assim, portanto, o que você vê sobre os trilhos é apenas você mesmo, em uma situação 

anterior, que foi, de algum modo, parado, não pela multidão, mas pelo próprio trem. 

Assim como você constata, isso não tem qualquer incidência, apesar da necessidade 

sentida de ir para a ajuda e a assistência. 

 

Então, esse sonho diz a você que a jovem, mesmo perdendo sua perna – aquela que você 

quis socorrer –, de fato, não tem mais incidência em seu presente. 

Isso o convida a deixar para trás o que é passado e aproveitar da chegada do trem sem 

olhar abaixo de você, abaixo de sua eternidade – ou seja, em suas memórias – para estar 

inteiramente livre para tomar esse trem. 

Assim, portanto, qualquer que seja a experiência e qualquer que seja o traumatismo, real ou 

suposto, vivido nessa etapa inicial de sua vida, basta, simplesmente, superar e não mais 

demorar-se no que já está morto. 

 

Há, também, nesse nível, a passagem da infância à maturidade, em qualquer idade que 

você tenha hoje, que o convida a não retornar, a não fazer viver no instante o que não tem 

mais razão de ser, quaisquer que sejam as partidas e os estados de consciência vividos na 

primeira parte de sua vida, que o convida a considerar o instante presente despojado de 

toda referência ao seu próprio passado, porque você não é a sequência lógica, nem mesmo 

a resultante disso, mas, sim, a transcendência. 

Assim como você o vive no final desse sonho, você decide, finalmente, deixar o que 

acontece para essa jovem como sendo passado e que não intervém na próxima partida 

desse trem. 

 

Assim, portanto, hoje, o que pode parecer-lhe não estar realizado, em sua consciência como 

em seu efêmero, é apenas construção e memória. 

Esse sonho convida-o, portanto, a não mais ser afetado nem impressionado pelo que foi 

vivido ontem ou anteontem, para estar inteiramente disponível para essa Liberação. 

Nenhum elemento desse passado, qualquer que seja, em seus traumatismos como em suas 

alegrias, não pode ser levado para onde você parte. 
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É um convite para instalar-se no instante presente, quaisquer que sejam as referências, 

agradáveis ou desagradáveis, de sua primeira parte de vida. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse tipo de diálogo interior, que se estabelece entre a supraconsciência e o inconsciente 

de seus sonhos, tanto mais que o triciclo, o mais frequentemente, vermelho, evoca, aí 

também, algo de específico, ligado à infância. 

Assim, esse sonho convida-o a ser você mesmo, que apreende, com isso, que você não 

será, jamais, no instante presente, o resultado de qualquer passado, em qualquer ferida ou 

em qualquer superação que seja, mas, bem mais, o ser de Liberdade, que não se apoia 

sobre qualquer aquisição, disponível no instante, para sua própria eternidade. 

 

Esse sonho anuncia-lhe, também, uma mudança de ponto de vista, além, mesmo, da 

partida no trem. 

O que se considerava ferido e que afeta seu presente deve ser, aí também, perdoado e 

transcendido pela luz da Graça. 

Assim, chama-o seu sonho a soltar tudo o que pertence às referências, à experiência 

passada, para encontrar-se inteiramente disponível em seu presente e em sua própria 

Presença, que não colore mais, então, sua vida em posicionamento de referências ou em 

posicionamento de comparação em relação ao que se produziu, o que quer que se tenha 

produzido. 

 

Então, meu irmão, ame. 

Ame-se no que foi atingido. 

Ame-se no que sofreu e aplique sobre si mesmo o Amor e o bálsamo do Amor, porque ele 

não conhece o tempo e deve fazer considerar uma reparação do que foi vivido, não como 

elemento que se reproduz no presente, mas, sim, algo que o convida à espontaneidade, que 

o convida à Liberdade sem qualquer condição e, sobretudo, as condições relativas à sua 

infância e à primeira parte de sua vida. 

Liberar-se disso é atravessar isso, assim como você o realizou nesse sonho. 

Contudo, convém não mais apoiar-se sobre elementos passados, convém não mais fazer 

ressurgir o medo ou a inquietação concernente ao que foi vivido, quaisquer que sejam as 

circunstâncias de sua vida atual para, em definitivo, ser liberado de si mesmo, em seus 

diferentes componentes afetivos e educativos. 

 

Escute. 

Escute agora, além da análise e além do simbólico, em seu coração, a realidade do perdão 

concernente à totalidade de suas vivências anteriores, perdão dirigido a si mesmo e que 

deixa, então, a Luz estabelecer-se, inteiramente, e independentemente do que você poderia 

nomear, ainda, zonas de sombra, mas que são ligadas, em definitivo, apenas ao que você 

aceita deixar reviver em seu efêmero como memórias. 

 

Nenhuma memória, de onde quer que ela esteja hoje, diante da potência da Graça e a 

Inteligência da Luz em plena ação não pode subsistir, a partir do instante em que você 

aquiesce a si mesmo, em suas feridas, em seus erros e, em definitivo, em todo passado, 

qualquer que seja. 
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Assim, eu posso dizer-lhe: libere-se, você mesmo, do que obstrui, ainda, o que é certeza e 

evidência em suas vivências interiores. 

Não deixe as circunstâncias exteriores de seu passado, como de sua vida presente, 

perturbar seu Coração do Coração. 

Seu estado interior prevalecerá, cada vez mais, sobre as circunstâncias exteriores de sua 

memória como de sua vida atual. 

 

Tudo vem, tudo provém desse lugar e não de qualquer passado. 

E, em resumo, esse sonho é um convite ao eterno presente, um convite à Alegria que não 

conhece qualquer causa, qualquer ferida, porque instalada, de maneira cada vez mais 

evidente, na plenitude do instante presente. 

 

Escute, enfim, o que lhe diz seu coração, que nada tem a ver com um coração ferido no 

passado porque, em definitivo, ao instalar-se aí, em sua Infinita Presença, todo o resto não 

aparece mais e, real e concretamente, elimina-se do campo de sua consciência. 

 

Não retenha o que, efetivamente, pôde ser, para você, na lógica de sua vida, como 

elemento iluminador ou elemento doloroso, porque você não é nem um nem o outro e, 

sobretudo, você não é mais a resultante disso, assim como o significa esse sonho. 

 

Esse sonho mostra-lhe, portanto, que o que se produz em você é apenas a liberdade da 

pessoa, a liberdade dos conceitos, a liberdade do afetivo, a liberdade das memórias que 

concernem apenas à pessoa, mas que jamais concernirão ao seu coração. 

Então, não deixe esse exterior vir perturbar o que já está estabelecido em sua Presença, em 

sua transparência e em sua Evidência. 

 

… Silêncio… 

 

Fale. 

Fale, porque eu o escuto. 

 

Questão: alguns sentiram e receberam mensagens mediúnicas e, agora, isso cessou. 

Isso é ligado à instalação da Luz e ao lugar que ela toma? 

 

Bem amado, o que você nomeia processos mediúnicos, percepções e sensações, tanto na 

energia como no vibral, é ligado apenas ao Si. 

O que se realiza, hoje, para inúmeros de vocês, de cada um de você é, efetivamente, o 

desaparecimento, pela graça da Luz, desses processos, vividos, certamente, mas que, hoje, 

eu diria, não estão à altura diante do Amor nu. 

É-lhe, portanto, solicitado, a cada um de você, o que quer que lhe tenha sido facultado viver, 

experimentar, fazer o silêncio, não recusando o que se apresenta, mas, sim, aquiescendo 

para que isso não se apresente mais, para permitir o que deve ser: sua liberação. 

 

A Liberação não se embaraça com qualquer passado desse mundo, qualquer passado de 

sua vida como de qualquer outra vida. 

A vacuidade, o Coração do Coração, a Morada de Paz Suprema não pode ser completa 

enquanto exista o mínimo elemento presente de sua pessoa. 
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A Inteligência de sua luz, da luz do coração, hoje, permite experimentar, com mais ou 

menos facilidade, com mais ou menos resistências, o que você é no Absoluto ou na Infinita 

Presença. 

Não há necessidade, para isso, para a Luz, de qualquer justificação, de qualquer 

causalidade nem de qualquer lógica. 

Você deve, portanto, ficar nu, nada puxar para o Si, nada puxar ao ego, deixar a liberdade 

para a Luz torná-lo livre. 

Não há outro modo que não o de ver-se tal como você é, como um ser eterno que não 

conhece nem feridas, nem defeitos, nem passado, nem responsabilidade, nem culpa que 

pertencem, aqui, nesse mundo onde seus pés estão colocados, sempre, à ilusão e ao 

confinamento. 

O coração não tem necessidade de ninguém, o coração não tem necessidade de qualquer 

passado nem de qualquer futuro. 

Aí se situa a passagem final entre o efêmero, qualquer que seja, e sua eternidade. 

 

Deixe Aquele que vem tomar todo o lugar e todo o espaço de sua consciência, como de seu 

coração, que vem magnificar e dissolver o que, em nada, concerne à Luz. 

As experiências realizadas e conduzidas por cada um de você, em qualquer dimensão que 

isso se tenha produzido, mesmo se isso tenha representado guias, quadros e modos de 

expandir sua consciência até níveis jamais vividos é, hoje, supérfluo. 

A humildade, a clareza, a evidência, a profundeza e a precisão do que é vivido depende 

apenas disso. 

Você aceita o sacrifício? 

Você aceita sua ressurreição? 

Para isso, é preciso ser crucificado. 

Não há outro espaço, aí tampouco, de resolução. 

 

Lembre-se de que, mesmo no que lhe concerne, em suas posses, quer elas sejam 

espirituais, ligadas à vivência ou materiais, estritamente, nada são. 

Lembre-se de que, quando da Ressurreição, como da morte e, sobretudo, nessa 

Ressurreição, que não é uma morte, não há necessidade de qualquer bagagem, de 

qualquer passado. 

Não há necessidade de qualquer justificação, aí tampouco, há apenas necessidade do que 

você é, na eternidade. 

Assim, portanto, a Inteligência da Luz conduz você a não viver síndrome de perda em 

relação ao que se manifestou e que, hoje, desaparece. 

É claro, outros entre você têm necessidade dessas experiências porque, no desenrolar 

temporal de seu mundo, e em ressonância com o momento coletivo, cada um de vocês 

encontra-se em um momento, que é hoje, o mais iluminador no desenrolar de sua 

consciência comum, como supramental. 

 

… Silêncio… 

 

Lembre-se, também, de que a Ressurreição sobrevém após a crucificação e após o 

sacrifício. 

Ao renascer, qualquer que seja o momento coletivo dessa Terra, você se situa, real e 

concretamente, na verdadeira Liberdade, o que não é, jamais, o caso, a partir do momento 

em que você se mantém, por sua livre vontade, em um estado anterior, qualquer que seja. 
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… Silêncio… 

 

Enfim e, em definitivo, o que quer que se produza, quer seja em sonho – como a questão 

anterior –, quer seja no desaparecimento ou no aparecimento, em seu campo de 

consciência, de qualquer elemento, isso em nada concerne ao que você é. 

Até agora, era necessário apoiar-se em contextos, em experiências, mas o Amor nada 

conhece disso. 

Toda experiência será, em definitivo, no efêmero, apenas um amor parcialmente 

condicionado. 

O Amor incondicionado não conhece a pessoa, o Amor incondicionado é a Vida, não sua 

vida, mas a Vida no Um. 

Despoje-se de todas as suas aquisições, despoje-se de todos os seus poderes, não para 

reencontrar-se pobre ou privado de Luz, mas, bem ao contrário, para descobrir a verdadeira 

Liberdade, que não depende de qualquer elemento situado nesse mundo e, ainda menos, 

nas experiências, no entanto, que serviram de contexto e de evolução, se posso dizer. 

Mas, ao tocar o Coração do Coração, você se apercebe de que tudo isso são apenas 

histórias que são contadas na tela da consciência, para permitir-lhe menos ser apreendido 

pelas circunstâncias do efêmero ou pelas próprias circunstâncias de algumas experiências 

que você nomeia mediúnicas. 

 

Aceitar tudo perder, tudo soltar, não há outro modo de reencontrar-se. 

E isso não é você que decide, não é cada um de você, é a Inteligência da Luz, em sua ação 

de Graça, que desencadeia isso e conduz você a viver o estado de Graça. 

Nenhum outro elemento que não o próprio Amor, nenhum outro elemento que não a Vida e 

a Liberdade podem aparecer quando você é ressuscitado. 

Eles estão à disposição, mas não colocam, jamais, questão e, sobretudo, eles não têm 

interesse, exceto quando a Inteligência da Luz tenha necessidade deles – o que não 

corresponde à sua necessidade ou suas necessidades, quer seja na pessoa como em seu 

personagem, vivido na superfície desse mundo. 

Na Ressurreição não há possibilidade nem de solução de continuidade, o aspecto 

descontínuo é inevitável, e mostra-lhe, então, para si mesmo, ou não, sua capacidade para 

abandonar-se à verdadeira Vida. 

 

… Silêncio… 

 

Em complemento ao que eu acabo de dizer, isso poderia ser dito, de outro modo: não se 

sobrecarregue. 

Permaneça imóvel, para voltar a tornar-se o que você jamais deixou de ser. 

Não há necessidade de qualquer história, de qualquer álibi, de qualquer circunstância e de 

qualquer contexto. 

Como você quer ser livre se você mesmo apoia-se em sua pessoa? 

Como você quer ser livre se você mesmo apoia-se em seus potenciais? 

Quer eles sejam os mais elevados, eles não dependem de você, mas, eles também, vêm, 

naturalmente, com a Luz, uma vez que você esteja liberado, e não antes. 
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O que aparece como elemento novo, mesmo ao nível dos potenciais espirituais, é ligado à 

ação da Luz, à Sua Inteligência, e não mais a um esforço ou um trabalho ou uma 

compreensão. 

Aí, você mostra, realmente, a verdadeira face da humildade, a verdadeira face da 

transparência, na qual nada pode ser parado ou possuído por qualquer pessoa. 

No Amor incondicionado não pode existir preliminares, não podem existir condições, não 

podem existir freios, não podem existir experiências passadas. 

É nisso que você mesmo se vê e se verá, em sua capacidade para ser o que você é, para 

não ser atraído pelas aparências, pela conquista de poderes. 

Esse movimento não é um movimento do exterior para o interior, mas torna-se um 

movimento – se posso falar de movimento – do Coração do Coração em manifestação 

nesse mundo, e que não dependerá, jamais, de qualquer experiência que seja, mesmo a 

mais fabulosa. 

 

Assim, a Inteligência da Luz convida-o a descobrir a humildade e, ao mesmo tempo, a 

plenitude do Amor, a partir do instante em que não há mais elementos pessoais, elementos 

históricos, elementos ligados às próprias experiências. 

O que para é apenas o que deve desaparecer, para viver a Liberdade, o que permite, em 

um segundo tempo – uma vez que você tenha aquiescido a isso –, deixar aparecer os novos 

dons da multidimensionalidade, que nada mais têm a ver com as experiências passadas, 

mesmo as viagens na Existência, mesmo os processos de comunhão e de fusão, como 

puderam ser vividos por inúmeros de você, há numerosos anos. 

 

O Amor e nada mais. 

O Amor tanto à frente, como atrás, como no alto, como embaixo, como dentro, como fora, 

como à esquerda, como à direita. 

Aí está a ressurreição, e não na exibição de qualquer processo que lhe concirna ou concirna 

a quem quer que seja. 

Aí está a vacuidade, aí está o Coração do Coração, qualquer que seja o nome que você 

queira ali colocar. 

Despojado de todas as aparências e de todas as experiências, então, você vive o coração 

nu, aquele que é liberado vivo. 

É você que escolhe, é você que decide, e há apenas você para fazê-lo. 

 

Nesses tempos, a Luz pedirá a vocês, de inumeráveis modos, em cada circunstância e 

cenário de vida, para viver isso. 

Isso se junta ao simbólico do que foi nomeado o sacrifício de Abraão. 

Se você vê isso, se você vê esse mecanismo além da compreensão, então, no instante, 

você é liberado, no instante, a Alegria não o deixará mais. 

 

Mas você não pode pretender manter o passado, qualquer que seja, manter as experiências 

anteriores e viver a Liberdade. 

Outras experiências chegarão, a partir do instante em que você tiver concretizado sua 

liberdade, ou seja, seu sacrifício. 

 

… Silêncio… 

 

Questione. 
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Questione ainda. 

 

Questão: meu corpo tem cada vez mais repulsa vis-à-vis da fumaça do tabaco. 

Como eu posso fazer para aproximar-me dos irmãos e irmãs que são prisioneiros do 

tabaco? 

 

Bem amado, isso mostra, unicamente, uma coisa: que seu ponto de vista é, ainda, aquele 

da pessoa. 

Incomodado por um ruído, incomodado por um odor, incomodado por elementos ligados à 

aparência, quer seja a fumaça do cigarro, quer seja o álcool, você é, ainda, tributário das 

circunstâncias. 

Assim, portanto, eu o convido a não encontrar uma solução exterior, mas a ver, em si, o que 

há de errado. 

Aquele que ama, ama tanto o doente atingido de peste bubônica como o inimigo o mais 

íntimo. 

Mesmo ameaçado por uma arma, ele continua Amor. 

 

Assim, portanto, o problema, qualquer que seja, concernente ao fato de ser incomodado por 

uma atitude, por um olhar, por um odor faz apenas remetê-lo à sua falta e amor de si 

mesmo, e impede-o, então, de fazer esse retorno salutar que o faz ver através das 

aparências, através dos odores, ao invés de instalar-se, ainda mais duradouramente, na 

oposição, na confrontação e na necessidade de ser afetado. 

Aquele que ama não pode ser afetado, aquele que ama não pode ser incomodado nem pelo 

odor do tabaco, nem pelo odor da morte, nem pelos palavrões, nem pelo que quer que seja, 

caso contrário, você não está no Amor, você está na tolerância – e, agora, na intolerância. 

 

Qualquer que seja o sentido que se manifeste, através de um odor e, mesmo, no olhar de 

um aspecto vibratório como, por exemplo, ao reencontrar um irmão ou uma irmã, você 

sente, por exemplo, seu coração que se fecha. 

Um coração aberto não se fecha, jamais, caso contrário, não era o coração, era, 

unicamente, a percepção da energia. 

Mas a percepção do coração não é sensorial, ela não é, mesmo, vibral, ela é Evidência. 

Ser incomodado por qualquer elemento que seja que venha de você, mesmo em uma 

doença, ou que venha do exterior, quer seja sutil ou grosseiro, concernente à aura de uma 

pessoa ou ao odor do tabaco, que é muito mais grosseiro, se você é incomodado, aí 

também, a Inteligência da Luz remete-o a si mesmo e remete-o ao fato de que o coração 

não está estabilizado. 

 

Não há – e apreenda isso – que se obrigar ou forçar-se, há apenas a olhar-se em sua 

intimidade, além de toda aparência, além de todo desprazer. 

Caso contrário, você permanece inscrito na dualidade desse mundo, quaisquer que tenham 

sido suas experiências, espirituais, vibratórias ou energéticas. 

 

Ser incomodado pelo que quer que seja, em si ou no outro, em definitivo, remete-o apenas a 

si mesmo, porque qualquer outro, visto no exterior, mesmo o mais nauseabundo em odor, é 

apenas uma parte de você. 

Não há que aceitá-lo, há a vivê-lo. 
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… Silêncio… 

 

Em resumo, o Amor não se comanda – contrariamente ao que você comanda, ou seja, seu 

corpo, já – o Amor é. 

Não há necessidade nem de odor, mesmo celeste, mesmo do tabaco, ele é, simplesmente, 

desacoplado disso, não afetado. 

Todo incômodo remete-o, em definitivo, apenas a você mesmo e ao que não foi 

transcendido ou iluminado, e mostra-lhe, assim, onde você está, quaisquer que sejam seus 

desejos, aí também, e quaisquer que sejam suas vivências. 

 

O tabaco, eu o lembro, é uma planta sagrada, utilizada em muito numerosos rituais, nos 

povos que vocês nomeiam primitivos, assim como muitas outras plantas. 

O odor, mesmo o mais fétido, faz apenas despertar, pelo sentido nomeado olfato, o que é 

nomeado o cérebro reptiliano. 

 

O odor é um dos sentidos os mais difíceis a superar, não em uma superação na qual seja 

preciso lutar ou explicar, mas, bem mais, aí também, na qual é preciso atravessar com 

amor. 

Se você faz isso com amor, nenhum odor pode incomodar. 

Existem, é claro, odores ditos espirituais, que elevam sua vibração, como alguns incensos e 

algumas plantas, mas o simples fato de sentir essa incapacidade mostra, em definitivo, 

apenas sua própria incapacidade para superar os sentidos e a percepção do que é visto ou 

sentido. 

 

Eu o convido, portanto, a sentir-se você mesmo, não em seu odor, mas na verdade de seu 

coração. 

 

A partir do instante em que você é incomodado por qualquer elemento que seja, 

desestabilizado, em mudança de humor, em inversão de humor, qualquer que seja a 

circunstância exterior –, e como havia dito o Comandante: é aquele que diz que é – cada 

elemento da vida, hoje, para cada um de você, puxa-o, inexoravelmente, a essa tomada de 

consciência. 

Isso corresponde, aí também, a uma instalação em seus modos de funcionamento, na 

dualidade bem-mal: há o que é bem, o que é bom, há o que é mal e o que faz mal. 

O coração nada conhece disso e, doravante, hoje, nesses tempos que vocês vivem, isso 

não tem mais lugar de ser. 

Torne-se humilde e suporte o odor, e você verá que o que é afetado corresponde apenas às 

camadas as mais superficiais de seu ser, ou seja, sua aparência e sua pessoa. 

 

Tudo o que viria incomodá-lo – em outros níveis também, quer sejam sonoros, quer sejam 

visuais, quer sejam energéticos, quer sejam vibratórios – hoje, é apenas uma lição da 

própria Luz, que o convida a superar-se, a si mesmo, pela transparência, pela não 

resistência, pelo Abandono à Luz, para atravessar o que parece, aparentemente, impedi-lo 

de atravessar. 

 

Foi dito, também: «Ame e faça o que lhe agrada.». 

Isso quer dizer, também, que, se você reencontra esse gênero de irmãos e de irmãs, é que 

eles são, para você, uma ajuda inestimável para encontrar-se a si mesmo. 
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A melhor das lições não está no mestre, a melhor das lições está, unicamente, no que vem 

incomodá-lo e, portanto, desestabilizá-lo, e mostra-lhe, a si mesmo, a não estabilidade de 

seu próprio coração. 

Isso é válido para um odor, isso é válido para um acidente, isso é válido, em definitivo, para 

qualquer causalidade que sobrevenha em seu caminho, qualquer que seja esse elemento, 

encarnado por um irmão ou uma irmã, encarnado por um acidente, por um objeto ou por 

qualquer circunstância que seja. 

Em resumo, a Inteligência da Luz aporta-lhes, hoje, a oportunidade inesperada e as 

experiências finais, o que lhes dá a ver se vocês acolhem ou se estão na reação. 

Quer isso aconteça em um nível consciente ou suposto inconsciente – ou, se prefere, ao 

nível da percepção energética – não há qualquer incidente, é, sempre, a mesma coisa: o 

que é que a Vida mostra a você, o que é que seu corpo mostra-lhe, o que é que o outro lhe 

mostra, ou o faz sentir? 

 

Eu o lembro, enfim, que o tabaco é uma planta sagrada, mesmo se, hoje, é claro, nesse 

mundo no qual vocês estão, nós estamos muito longe do uso sagrado dessa planta. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, como nas respostas anteriores, cada elemento de sua vida, além da compreensão 

ou da incompreensão, além da percepção da energia, da vibração ou da concepção, bem 

além de toda crença, tudo o que se produz tem apenas uma única função: reencontrá-los, 

para que cada um de você possa dizer, agora e já: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a 

minha.». 

Aí está a verdadeira..., ou, se você prefere, a consumação da Ressurreição. 

 

O que é incomodado será, sempre, o que é da ordem do efêmero, jamais, da Eternidade. 

 

Você tem, também, é claro, a possibilidade, além dessa transcendência que eu acabo de 

evocar, também, a escolha de não aproximar-se desses irmãos e dessas irmãs enquanto 

você mesmo não se reencontrou. 

É, portanto, aí também, um convite para penetrar em seu íntimo, despojado de toda 

referência ao seu passado, ao seu futuro, às suas origens, às suas experiências, quaisquer 

que sejam. 

 

… Silêncio… 

 

Continue o que você tem a dizer, porque existe, ainda, algo em você, que está em seu 

coração, que não saiu, no que você tem a dizer. 

 

Questão: como fazer, concretamente, para evitar essa exclusão? 

 

Meu irmão, nada há de mais concreto do que o que eu lhe disse, para seu coração. 

Para sua pessoa, agora, existe, efetivamente, certo número de perfumes que vêm mascarar 

esse odor, em você. 

Isso é nomeado, em seu mundo, «óleos essenciais». 

Alguns odores florais, em especial de vegetais de cor violeta, permitem aniquilar as 

consequências da percepção do odor do tabaco, da vibração do tabaco em você. 
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Basta-lhe, então, depositar uma gota desse óleo essencial em cima de seu nariz, sobre o 

que é nomeado o corpo da Androginia Primordial ou décimo segundo corpo. 

Você constatará, independentemente de sentir esse odor por seu nariz, em um primeiro 

tempo, o que é lógico, mas que a ação vibral desse óleo essencial, oriundo de uma planta 

de cor violeta em suas flores, dar-lhe-á acesso à sua Unidade interior, uma forma de 

estabilidade de seu coração, mas, sobretudo, permitirá a você superar sua própria dualidade 

e seu próprio antagonismo. 

Aliás, suprime a influência do odor, como da vibração daqueles de seus irmãos e irmãs, 

essa outra parte de você mesmo, que fumam. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lembro a cada um de você de que houve, nessa Terra, numerosas vidas de seres – 

humanos – que viveram essa Liberdade incondicional e esse Amor incondicionado no fundo 

de seu leito, durante toda a vida, com um corpo doente, com odores, ao mesmo tempo, 

místicos e, também, odores de putrefação ligados ao corpo; o coração era idêntico. 

A Vida convidará você, sempre, a superar, por ela mesma e não por você, o que se 

apresenta a você. 

 

… Silêncio… 

 

Fale. 

 

Questão: você pode desenvolver, nessa última frase: «A Vida convidará você, 

sempre, a superar, por ela mesma e não por você, o que se apresenta a você»? 

 

Isso foi nomeado o Abandono à Luz, e explicado muito longamente. 

Desaparecer de si mesmo, não mais pôr sua pessoa em primeiro plano ou, antes, de uma 

maneira ou de outra, tornar-se humilde, tornar-se pequeno e deixar crescer o Amor, que não 

tem necessidade de você, que não tem necessidade do que você é no efêmero, isso 

permite realizar sua eternidade. 

Isso não será, jamais, um esforço, nem uma imposição, exceto, é claro, para a própria 

pessoa. 

Se isso lhe parece difícil, então, isso significa, simplesmente – e eu lhe dou, sensivelmente, 

a mesma resposta que há dois dias –, que o personagem toma todo o espaço, que o 

personagem tem medo de perder-se ou de ser perdido, o que remete, inevitavelmente, ao 

medo. 

Ora, no medo, o Amor não pode existir. 

 

É preciso, também, soltar os seus medos. 

É preciso, também, reconhecer a futilidade das pretensões, quaisquer que sejam, ao nível 

da pessoa, concernente aos potenciais espirituais, como às experiências, quaisquer que 

sejam. 

 

Voltar a tornar-se o ínfimo, para voltar a tornar-se infinito, fazer-se muito pequeno, até 

desaparecer no ponto do Coração do Coração, o que lhe dá a ver a Verdade em sua 

totalidade e não mais em seu aspecto fragmentário. 

Não há qualquer outra palavra como explicação, do que: solte, solte, solte. 
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Mostre, pelo que você é e pelo que você vive, que a única coisa que o segura, em definitivo, 

e que o torna livre, é o coração. 

O resto não lhe é de qualquer utilidade e torna-se, mesmo, hoje, eu diria, um freio para essa 

Liberdade. 

 

Isso o remete, inegavelmente, ao que foi desenvolvido, há pouco tempo, por um dos 

Anciões, e se nomeia espontaneidade. 

A partir do instante em que sua ação, sua representação nesse mundo decorre de um 

elemento do efêmero, você não é livre e você não é espontâneo, você é condicionado. 

O Amor não conhece qualquer condição e qualquer estado preliminar, e qualquer estado 

necessário à sua plena presença. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhe responderia, também, que você não pode apreender-se, você mesmo, no que você 

é, na eternidade. 

Nada há a apreender, há tudo a dar, aí está a Liberdade. 

Tudo a que você pode segurar segurará você, um dia ou outro. 

O coração não conhece qualquer laço. 

 

Assim, viver a Alegria eterna, a Paz suprema, não de maneira efêmera ou por experiências, 

mas como um estado permanente, ligado ao estado de Graça, à reunião do masculino e do 

feminino sagrados, ligado ao conjunto dos processos vibrais que lhes foi descrito e vivido. 

 

O Amor verdadeiro não pode acomodar-se com qualquer restrição, qualquer limitação, 

qualquer condição, é claro, mas, sobretudo, com qualquer pessoa. 

Ou, se você prefere, enquanto o menor de você não é reconhecido e amado, você não é 

livre. 

Lembre-se: na história – não a sua –, Cristo disse: «O que você faz ao menor de vocês, é a 

mim que você o faz.». 

 

Enquanto isso não é vivido não, simplesmente, como sentimento de injustiça em relação a 

algumas situações, enquanto o perdão não está no coração, não pode haver Liberdade: 

«Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem.». 

 

… Silêncio… 

 

Fale. 

 

Questão: o processo de eliminação das memórias basta para eliminar todas as 

nossas memórias, para que o Amor e a Luz tomem todo o lugar? 

 

Não há, propriamente dito, falar em eliminar o que quer que seja, porque eliminar é excluir. 

Há a incluir e a iluminar, isso não é, portanto, uma eliminação. 
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Mesmo no que é nomeada a lei de reencarnação, jamais foi dito, mesmo nessa falsificação, 

que havia a necessidade imperiosa ou escrita de reparar um a um os erros do conjunto de 

suas encarnações. 

Aí também, é uma falsificação. 

O Amor apaga e transcende tudo, sem qualquer exceção. 

O Amor não conhece qualquer memória, o Amor não conhece qualquer ferida e, sobretudo, 

ele não se reconhece no instante passado, quer seja o instante de ontem ou de um passado 

mais imemorial, com as consequências do que é nomeada ação-reação. 

O Amor é ação de Graça, que põe fim à ação-reação. 

 

Aquele que é liberado – e o próprio coração daquele que vai ser liberado – não se importa 

com esses disparates da pessoa que são apenas um jogo que o afasta da Verdade, mesmo 

se lhe pareça colher os frutos dela. 

Esses frutos são frutos envenenados, porque eles o afastam do instante presente, o que 

quer que você viva disso como sentimento de liberação. 

Eles fazem apenas cristalizar-se no corpo e despertarão, em um momento ou em outro. 

Eles fazem apenas satisfazer o mental e as emoções da pessoa, de modo transitório e 

efêmero, mas, jamais, o coração estabelece-se desse modo. 

Jamais. 

 

O Amor engloba tudo, nada há de especial. 

Ele não se obstrui com nada mais do que ele mesmo e que, no entanto, contém o tudo. 

Cabe a você ver. 

 

Eu lhe esclareço que, aliás, mesmo no que é nomeado o budismo original, sempre foi dito 

que era preciso ter uma personalidade muito torturada para crer que vasculhar o passado ia 

resolver esse passado. 

Só o presente resolve o passado; ora, como você quer estar no presente, se você está 

voltado para ontem ou para amanhã? 

O Amor não conhece nem ontem nem amanhã, assim como ele não conhece qualquer 

história, porque ele preenche tudo. 

 

… Silêncio… 

 

A lógica da pessoa pertence a esse mundo, a lógica do carma pertence a esse mundo, a 

lógica de uma pseudo-evolução pertence a esse mundo. 

Ora, tudo o que pertence a esse mundo não é a Verdade. 

Seu reino não é desse mundo, e nada do que lhes é conhecido ou cognoscível é a 

Liberdade. 

 

A humildade, a maior, é, justamente, o fato de reconhecer isso, de aquiescer a isso, e de 

verificar, por si mesmo. 

 

A pessoa, sua história efêmera, não pode, jamais, conhecer a humildade. 

Ela pode dirigir-se para essa humildade, porque a própria persistência da pessoa, em 

definitivo, faz apenas mostrar a não humildade, a ausência de desaparecimento, a vontade 

de possuir, a Luz ou outra coisa. 

A Luz não se possui, porque é o que você é. 
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Como você pode possuir-se a si mesmo? 

Nada lhe pertence. 

Exceto o que você é, não existe qualquer espaço de resolução nisso. 

 

Como você quer desaparecer, se você mesmo mantém as condições de seu não 

desaparecimento e da manutenção, na ilusão, do samsara desse mundo? 

 

Isso quer dizer, também, que enquanto você se considera como uma pessoa ou uma 

sucessão de pessoas, assim que você considere que há um esforço, você se afasta do 

presente, você se afasta da verdade do Amor, quaisquer que sejam as gratificações e os 

resultados. 

O Amor quer você nu, porque é o que você é, despojado de toda história, de toda pessoa, é 

claro. 

 

Sua liberdade não será, jamais, aquela de ser um ser congelado em qualquer forma que 

seja, inscrito entre o nascimento e a morte. 

O Amor não conhece nem nascimento nem morte, o Amor é. 

Ele pode estar mascarado, e é isso que nós consideramos de seu coração ao meu coração, 

e de coração em coração, em cada um de você, para que você perceba isso. 

Eu nada lhe peço, se não é restaurá-lo na Evidência que você é, ver essa Evidência, o que 

quer que lhe diga sua percepção, o que quer que lhe diga seu intelecto, o que quer que lhe 

diga sua intuição. 

 

… Silêncio… 

 

Cristo disse: «Deixe vir a mim as crianças.». 

 

A inocência. 

A inocência em seu mundo pode parecer cruel, porque a predação ali é onipresente. 

Ela é cruel para a pessoa, ela não pode, em caso algum, ser cruel para o coração. 

 

… Silêncio… 

 

Fale. 

 

Questão: uma vez que é a Luz que é a atriz, qual é, então, o interesse de fazer o 

protocolo de liberação das memórias? 

 

Para aquele que está no coração, nenhum interesse. 

Para aquele que é afetado pelo passado ou por suas memórias – e que o vê, ou que não o 

vê – ele é indispensável. 

Existem, é claro, outras técnicas, elas são inumeráveis, mas como você quer saber, a 

menos que esteja seguro de seu coração, se você tem necessidade disso ou não antes de 

tê-lo feito? 

Se nada remonta, então, nada há, mas se você está em seu coração, então, você sabe que 

isso não tem qualquer interesse. 

Colocar-se a questão, você mesmo, prova que você pesa o pró e o contra, ou que você 

procura a utilidade. 
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Se o coração estivesse instalado de maneira incondicionada, você não colocaria, mesmo, 

essa questão. 

 

Eu lhe responderei, então, até o extremo: «Qual é o interesse de permanecer nesse 

mundo?». 

Se não há qualquer evolução, qualquer carma, qualquer progresso, se há, realmente, 

falsificação, então, tudo isso é ilusão. 

É, exatamente, o que disseram inúmeros Liberados Vivos. 

Eles o repetem, incansavelmente, há séculos, para aqueles que estão na verdade do 

coração. 

Quer seja entre os Anciões ou as Estrelas que percorreram essa Terra com seus passos, 

eles falaram disso amplamente, a vida deles foi testemunha. 

 

Será que, por exemplo, um mestre Philippe de Lyon preocupava-se com qualquer 

diagnóstico que fosse? 

Não, o Amor não julga, ele é o mesmo para todo mundo. 

Ele não faz diferença, ele não faz diagnóstico. 

Ele não exclui, ele inclui tudo. 

Ele vê apenas o Amor, porque, realmente, há apenas isso a ver. 

 

Esse não é o caso para aquele cuja pessoa faz tela, quaisquer que sejam as experiências 

vividas, que fizeram aproximar a Luz ou revelar a Luz nele. 

No Amor não há necessidade de pendurar-se a nada, nem à sua vida nem às 

circunstâncias, há apenas que deixar a Vida viver-se. 

Efetivamente, é a Luz que é atriz e criadora. 

Ver isso é ver a Verdade, não como um conceito, não como uma adesão a uma crença, mas 

como a estrita verdade do que se desenrola. 

 

O Liberado Vivo, aquele que é ressuscitado, vê apenas o Amor. 

Ele nada mais vê. 

Qualquer que seja o odor, qualquer que seja o passado, quaisquer que sejam os sonhos, 

quaisquer que sejam as interrogações, quaisquer que sejam as incompreensões. 

 

O medo ou o Amor. 

A justificação, a explicação ou a espontaneidade? 

A humildade daquele que solta tudo ou o orgulho daquele que crê controlar ou dominar a 

espiritualidade, ou seja, o Espírito? 

 

Viver a Ressurreição, quer seja pela Liberação, estando vivo – pela Onda de Vida –, quer 

seja pelo sacrifício, quer seja pelo Apelo de Maria ou pela salvação, não há diferença. 

É apenas um tempo, que é diferente para cada um. 

 

… Silêncio… 

 

Fale. 

 

Questão: eu sinto raiva em face da predação, notadamente de alguns terapeutas ou 

alguns mestres. 
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No entanto, eu sei que eu mesmo faço parte desses predadores. 

O que é isso? 

 

Meu irmão, assim como você o diz, você passou, você mesmo, por essa predação. 

Assim, portanto, essa raiva é, simplesmente, apenas o que você vê que existiu em você, do 

mesmo modo, nos odores e nos sonhos, de que eu falei e respondi há pouco. 

 

A raiva chama-o, simplesmente, a deixar passar isso. 

Você está preso pela raiva? 

Você a vê passar, qualquer que seja a importância dela, sem ali apegar-se, sem ali dar mais 

peso do que o que faz apenas passar? 

 

Deixe passar o que passa. 

Deixe passar o que pode, por vezes, parecer ressurgir ou tornar-se mais importante. 

Nada procure, acolha, aí também, o que se desenrola. 

Não procure a explicação disso, mas procure, sim, o mecanismo de consciência nele 

mesmo, em seu limite, que lhe mostrará a ação de seu coração, de sua Presença Infinita 

sobre o que emerge de você, no caso, essas raivas. 

 

Todo incômodo visto no exterior, através de um odor, através da predação, através de todo 

elemento, eu repito, está aí apenas para puxá-los para si mesmos, para sua lucidez, para 

sua Presença Infinita, e para o Amor. 

 

Não ignore o que o incomoda, o que se manifesta, mas não pare ali, não dê consistência a 

isso. 

Nesses momentos, sobretudo, volte sua consciência para si, não à emoção ou ao 

sentimento sentido e experimentado, e manifestado, mas pense em seu coração, nada 

pergunte ao seu coração, porque ele sabe trabalhar, se posso dizer, com a Inteligência da 

Luz. 

 

A reação pertence à dualidade, a ação e a pró-ação pertence à Unidade. 

O que os incomoda, e como você o diz tão bem, já está presente em você, mas não é sua 

Presença, não é sua eternidade. 

 

A lógica quereria opor-se, a lógica quereria compreender, tratar, fazer desaparecer. 

Mude de olhar, aí também, não veja a raiva, quer ela esteja em você ou em seu exterior, 

mas veja seu coração, cada vez mais e, sobretudo, nesses momentos, não quando tudo vai 

bem. 

Verifique, por si mesmo. 

Qualquer que seja a emoção que remonta e que se manifesta, que se atualiza no efêmero, 

se você se volta para seu coração, então, isso se dissolve por si mesmo. 

 

Qualquer que seja a dureza do elemento que desencadeia isso em seu exterior ou em seu 

interior, o Amor dissolve tudo, todo o que o obstrui no caminho de sua liberdade, até o 

tempo em que você tenha apreendido que não há qualquer obstrução e qualquer caminho. 

 

… Silêncio… 
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Fale. 

 

Questão: quando Anael faz referência ao observador, trata-se, sempre, da alma? 

 

O observador, meu irmão, pode ser tanto a pessoa como a alma. 

O Espírito nada observa, ele nada tem a observar. 

O observador é uma tomada de distância da pessoa ou, o mínimo, uma tomada de distância 

dos hábitos de reação que lhe permite, pela lógica da Graça e a Inteligência da Luz, não 

mais ficar sujeito à ação-reação, não para dali subtrair-se, não para não vê-la, mas, sim, 

para, realmente, transcendê-la com facilidade e sair, enfim, da ação-reação. 

A ação de Graça espera apenas isso. 

 

Cada um de vocês nessa Terra, onde quer que esteja, é condicionado pela experiência, 

condicionado pelas feridas, condicionado pelo próprio limite do nascimento e da morte, 

condicionado, mesmo na alma, pelo princípio de carma e de ação-reação. 

 

Ora, você é Espírito, ora, você é a-consciência, ora, você é Infinita Presença. 

 

Hoje, o campo de experiência de sua pessoa e dessa vida que resta nessa dimensão, de 

momento, dá-lhe todas as oportunidades, devido ao reencontro do Céu e da Terra, de ver, 

de perceber e, enfim, de colocar-se na Verdade, porque a única solução está aqui. 

Quer você creia nisso ou não creia, quer você o veja ou não o veja, quer você o tenha vivido 

um pouco ou não o tenha vivido, nada muda. 

Minhas palavras não são persuasão, elas são convite. 

Convite para a Graça, convite para o Amor, para que nenhum obstáculo – ou, em todo caso, 

concebido como tal – possa aparecer-lhe, quer esse obstáculo esteja no interior, em seu 

passado, em sua vivência, em suas sensações. 

 

Ver o Amor torna fútil e inútil todo o resto, todos os conceitos, todas as crenças, a própria 

reencarnação. 

 

Ver isso pela graça do Amor é entrar na Liberdade, é deixar esvanecerem-se todos os 

medos, todas as interrogações, todas as projeções, todas as referências ao passado. 

É colocar-se no instante presente, é colocar-se Naquele que é o Caminho, a Verdade e a 

Vida. 

 

… Silêncio… 

 

Fale. 

 

Questão: a que terá servido essa vida, assim como nossas vidas anteriores, se tudo 

deve ser apagado? 

 

Meu irmão, para estritamente nada, absolutamente. 

Não há, nela, qualquer vantagem, exceto para aqueles que se nutrem dela, ou seja, aqueles 

que a criaram. 

O que vocês nomeiam os Lipika Karmiques (exceto Orionis), fazem, todos, parte da 

assembleia dos Arcontes falsificadores. 
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Não há qualquer verdade, há a ilusão, há errância, há satisfação do ego e orgulho espiritual, 

nada mais. 

Mas, talvez, isso, também, é para ver em você e, talvez, isso lhe tenha permitido chegar até 

aí. 

 

Os caminhos são inumeráveis, na falsificação, e desembocam, inevitavelmente, na 

Verdade, porque ninguém pode sufocar a Luz completamente. 

Só o ego, só a pessoa crê que há que melhorar. 

Isso, é claro, foi chamado de «a queda», com a necessidade de redenção. 

Será que um Liberado Vivo, mesmo se ele conheça o conjunto de suas vidas passadas 

concernentes à pessoa e à alma, apoia-se nisso para ser liberado? 

Não, justamente, é no momento em que ele rejeita tudo isso, não se afastando disso, mas 

integrando-o e superando-o, que ele descobre a Verdade. 

 

Tudo é perfeito na origem. 

O Espírito é perfeito, de toda a eternidade. 

Você deve superar todas as crenças e todas as vivências. 

Eu lhe disse e repito: o coração não conhece qualquer história, qualquer vida passada. 

Eu o lembro, aliás, de que, mesmo na curvatura desse universo falsificado, mais 

especificamente desse Sistema Solar falsificado, todos os tempos estão inscritos no mesmo 

tempo, a partir do instante em que você sai da pessoa. 

Aliás, você viu um Liberado Vivo nessas práticas concernentes a explorar o passado? 

Você viu um mestre autêntico, como ele passou nessa Terra, falar do carma? Falar do 

passado? 

 

Todos os caminhos levam a você, não há erro. 

É apenas um jogo, mas esse jogo para nada serve. 

Como, quem quer que seja ou o que quer que seja poderia servir para alguma coisa, no 

Amor? 

É nisso que os irmãos orientais, de todos os tempos, chamaram esse mundo de «maya». 

 

Ao trabalhar no passado, você se fossiliza a si mesmo, apesar da impressão de 

compreensão e de liberdade. 

Mas, talvez, será graças a isso que, hoje, você se encontra aí, no limiar de seu próprio 

coração? 

 

Não é mais tempo de tergiversar, não é mais tempo de crer em disparates, em histórias 

absurdas – o que é, efetivamente, o caso – porque, enquanto seu passado é acordado, 

você dorme em pé e, em caso algum, você pode viver a Liberdade, porque você mesmo se 

acorrenta, fecha, você mesmo, o cadeado, e lança a chave fora. 

 

As vidas passadas são reais para a pessoa, para a alma, nesse mundo, mas isso não tem 

qualquer realidade para o Amor, para o Espírito. 

Do mesmo modo que Bidi disse-lhes que a espiritualidade é uma trapaça, eu lhes afirmo, 

também: as vidas passadas são uma extraordinária trapaça, que visam, sempre, manter o 

confinamento na noção de culpa a reparar, na noção de evolução ou de progresso. 
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Nenhum ser pôde ser liberado de sua pessoa através disso porque, eu o lembro: apenas 

você é que pode dar o último passo. 

Nenhuma iluminação, mesmo interior, ligada às vidas passadas como a uma compreensão, 

tornará você livre. 

 

Aí está toda a ilusão Luciferiana, assim nomeada. 

Então, é claro que é extremamente sedutor, para aquele que sofre em sua carne ou em seu 

corpo, ou em sua cabeça, encontrar uma lógica na qual apoiar-se, numa esperança de algo 

a resolver que, perfeitamente, pode resolver-se. 

Mas resolver uma equação não lhe mostra a futilidade da equação, bem ao contrário. 

Ela o faz crer em ainda mais equações a resolver e você gira em círculo, enquanto a 

Liberdade nada tem a ver com o giro, nem com o círculo, nem com a esfera – é um princípio 

confinante. 

 

É, aliás, o que você descobre quando o Coração do Coração instala-se na morada, 

definitivamente. 

Tudo isso lhe aparece como uma vasta mascarada, uma armadilha para o ego, uma 

armadilha para a alma. 

Você aceita vê-lo? 

Não acreditar em mim. 

Para isso, vá ao seu coração, no qual não há nem passado, nem futuro, no qual não há, 

mesmo, sua pessoa efêmera que, no entanto, está inscrita em você, em seu coração. 

 

… Silêncio… 

 

A lógica do confinamento quer que vocês procurem uma saída. 

Fizeram-nos portar o peso, enquanto vocês não são responsáveis por nada, nem culpados 

por qualquer loucura nem qualquer carma. 

Isso concerne, irremediavelmente, à pessoa. 

O Amor nada conhece disso. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: é um espírito de aventura que nos incitou a tentar essa experiência? 

 

Meu irmão, isso é ligado apenas à atração. 

O primeiro impulso é o jogo da experiência da consciência. 

Uma vez realizada a armadilhagem, há ruptura do Espírito e você gira em círculo. 

Aliás, isso foi dito: busque o Reino dos Céus que está dentro de você e não em qualquer 

passado que seja ou em qualquer futuro que seja. 

Para isso, é preciso fazer silêncio de todos os ruídos concernentes ao que faz apenas 

passar, tudo o que é efêmero, tudo o que é inscrito entre o nascimento e a morte nesse 

mundo. 

 

A armadilha é terrivelmente sutil. 

Cristo é histórico, ele é real nesse plano. 
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Ele se tornou «inaudível» não mais interior, mas um salvador exterior, e é assim para cada 

religião na qual tudo é destinado a inculcar a culpa, o condicionamento, a busca do bem – 

enquanto tudo é o bem – no exterior de você, em circunstâncias passadas, em algo a pagar. 

Isso em nada concerne ao que você é. 

Isso se joga na cena de teatro; lembre-se de que você não é, mesmo, o observador dessa 

cena de teatro porque, em definitivo, não há teatro. 

No Amor não há necessidade de teatro, nenhuma necessidade de melhoria, caso contrário, 

isso quereria dizer que o Amor não é perfeito e que é preciso torná-lo perfeito, o que é muito 

pretensioso. 

O Amor É. 

 

Questão: qual foi o chamariz para atrair-nos a essa armadilha? 

 

O chamariz foi a doação de si, o serviço, o Amor incondicionado. 

Aliás, os próprios Arcanjos poderiam, eventualmente, ser presos na armadilha pelo princípio 

do confinamento. 

É nisso que eles não podem estar, como os Anciões e as Estrelas, nas embarcações 

próximas ao Sol, e que eles apenas podem intervir através de alguns canais, caso contrário, 

eles seriam, eles também, presos na armadilha. 

 

O confinamento, o chamariz é, simplesmente, o jogo da consciência e da vida que se 

encontrou novamente confinada e presa na armadilha. 

Aliás, eu o lembro de que nada do que é conhecido ou cognoscível aqui, nesse corpo, é a 

Verdade. 

Só aquilo de que você não pode falar, só aquilo de que você não pode explicar – mas, 

simplesmente, vivê-lo – ou seja, o Amor e o Absoluto, é verdadeiro, e, para isso, é preciso, 

efetivamente, refutar tudo isso. 

Efetivamente, é preciso, também, não mais estar instalado nos quadros de referência, 

quaisquer que sejam, e considerar-se, já, como livre. 

 

Se você rejeita essa eventualidade – mesmo sem vivê-la – de que não há nem carma nem 

vida passada, então, você não encontrará, jamais, a Liberdade. 

A Liberdade de nada mais depende que não de seu coração e do que você é. E não do que 

você tenha sido ou será, em qualquer dimensão que seja, livre e, mesmo, na dimensão que 

vocês vivem. 

É preciso renunciar à sua vida para viver a Vida. 

Ser o Caminho, a Verdade e a Vida não pode carregar-se e sobrecarregar-se de qualquer 

conceito alterado concernente a esse mundo. 

A ilusão dita Luciferiana é muito tenaz. 

Eu os lembro de que ela não é a sombra, mas que ela é uma luz, uma luz, simplesmente, 

desviada, que os impede de aceder à clareza e, sobretudo, à Verdade. 

Isso está inscrito, mesmo, na estrutura do corpo humano e na alma, é claro. 

 

Lembre-se: «Felizes os simples de espírito». 

Todo conhecimento, e eu o remeto, aí também, ao ensinamento do Arcanjo Jofiel, é apenas 

vaidade e afastamento da Verdade. 

Voltar a tornar-se como uma criança permite penetrar o Reino da Luz, em plena consciência 

e em plena autenticidade, se posso dizer. 
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Mas é livre a você – porque isso faz parte, também, de sua liberdade no que é limitado – 

experimentar isso. 

Tome o tempo que lhe é necessário, você tem a Eternidade para isso e, efetivamente, isso 

pode ser muito longo. 

 

Aceite ser a pureza do Amor, não em sua pessoa, não em sua idade. Não em suas crenças, 

mas coloque-se a possibilidade. 

Eu não lhe peço para crer nisso, mas, simplesmente, considerar que isso seja possível. 

Esqueça-se dos condicionamentos, esqueça-se do passado, esqueça-se de suas vidas 

passadas, esqueça-se de tudo o que você foi nesse mundo. 

O que resta? 

Você. 

Não na aparência, não no parecer, não no carma, mas na verdade nua de seu coração. 

Mas, para isso, você não pode ver nisso uma verificação preliminar, você deve mergulhar no 

desconhecido. 

E, para isso – ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não volta a tornar-se como uma 

criança – é preciso deixar todas as aquisições, todos os conhecimentos desse mundo e, 

mesmo, as vidas passadas, para ser o que você é, verdadeiramente. 

Alivie-se. 

Não se sobrecarregue, você mesmo, com essas bagagens supérfluas. 

É o ego que lhe diz isso. 

Um orgulho camuflado que recusa reconhecer a Evidência da simplicidade, a Evidência do 

Amor, a Evidência da Alegria, que não tem que obstruir-se com qualquer coisa de pessoal. 

 

Seja livre, isso não requer qualquer esforço, qualquer crença, qualquer contexto, ame e faça 

o que lhe agrada. 

Mas você não pode encontrar o Amor que você é em qualquer dessas técnicas. 

Igualmente, e isso foi evocado, os protocolos de liberação memorial não são destinados 

àquele que é liberado vivo, mas àquele que se sente confinado. 

 

No Amor, que engloba, no entanto, todo o resto, todo o resto é supérfluo e nada representa, 

e não há qualquer outra densidade que não aquela ligada a esse mundo. 

Jamais houve queda, jamais houve evolução, há apenas o livre jogo da consciência, em 

qualquer dimensão que seja. 

 

Coloque-se a possibilidade de que isso seja verdadeiro, simplesmente, e libere-se de todos 

os seus pesos, de tudo o que o obstrui, de todas essas muletas que são apenas muralhas 

para sua liberdade, e que o impedem de ver-se. 

 

«Será mais difícil a um rico passar pela Porta Estreita do que a um camelo». 

Essa riqueza não é uma riqueza de dinheiro, mas uma riqueza do ego, que joga o jogo do 

carma, que joga o jogo de um progresso, de uma evolução. 

É livre a você não considerá-lo. 

Tudo o que você diz faz apenas provar seu medo da Eternidade e, portanto, seu medo da 

morte. 

O medo ou o Amor. 
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Escute. 

Escute o que lhe diz o Amor, nada mais escute. 

Não escute qualquer canto de sereia. 

Escute, simplesmente, o que fala no silêncio de sua Presença, que em nada mais se apoia 

que não em sua própria eternidade. 

Escute. 

 

… Silêncio… 

 

E digne-se acolher, em cada um de você, a beleza do Amor. 

Nada retenha. 

 

… Silêncio…  

 

Eu lhe dou, também, essa resposta. 

É-lhe absolutamente lícito conhecer todas as suas vidas e ter essa curiosidade. 

Ela não é doentia, essa curiosidade, a partir do instante em que você está consciente de 

que isso para nada lhe serve e que não há qualquer outro objetivo do que satisfazer uma 

curiosidade, perfeitamente sadia, eu diria. 

Mas não se apoie nisso para ser livre, porque, aí, trata-se de um verdadeiro erro. 

Divirta-se, veja-o assim,  
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O IMPESSOAL – Q e R – Parte 6 

O IMPESSOAL «UM-Pessoal» 

Questões-Respostas 

Sexta parte 

Junho de 2016 

 

 

Em seu coração eu estou colocado, e eu o escuto falar. 

 

Questão:eu estou muito desanimado, porque sinto, em suas palavras, uma exigência à qual 

eu não posso responder, ou seja, tornar-se Cristo. 

Houve ao menos um, até agora, como tornar-se Ele, nós mesmos? 

 

Meu irmão, nada falta, tudo já está aí. 

Mesmo sem vê-lo, mesmo sem aceitá-lo, você deve despojar-se. 

Isso não é um esforço, e isso não será, jamais, um esforço. 

Agora, ao falar de Cristo, você fala do Cristo histórico. 

Ele havia dito: «O que eu faço, vocês o farão, e bem maior ainda.». 

Isso não é um esforço. 

Isso será impossível para a pessoa, porque apenas no desaparecimento ou no sacrifício da 

pessoa é que Cristo é revelado. 

 

A Vida é Amor, tanto a sua como toda vida, tanto aqui embaixo como no mais alto dos céus. 

O Amor, não se esqueça, não é uma busca, é uma rendição sem condição ao que você é. 

Você deve mudar, não de ponto de vista, uma vez que isso lhe parece árduo, mas, bem 

mais, mudar de perspectiva, em um primeiro tempo, ou seja, sugerir-se, a si mesmo, que 

isso é evidente. 

O que quer que você diga disso, o que quer que você reclame disso, não é importante. 

 

Não se esqueça, tampouco, de que, no final da história, de toda história, cada um de você é 

liberado. 

Há apenas uma forma de ajuste a realizar. 

Esse ajuste não se realiza pela vontade nem por uma decisão pessoal. 

Eu diria, mesmo, que, quanto mais isso lhe pareça difícil, mais você toca o objetivo. 

Quando nada há a perceber, quando há a impressão de que há uma distância 

incomensurável, então, sua desesperança, seu desencorajamento conduzirá você a soltar, 

no momento vindo, ao Apelo de Maria. 

 

Não procure, não faça esforço. 

Nada há a escalar, nada a conquistar, há apenas, como eu o disse e como foi repetido em 

inumeráveis reprises, a abandonar-se. 

A Graça é onipresente. 

A Luz adamantina, quer você a perceba em suas vibrações, em suas Portas, em suas 

Coroas ou que você nada sinta disso, nada muda na realidade do Amor. 

 

Então, em seu caso pessoal, não procure mais, ame, e o que dá no mesmo, viva. 
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Mudança de perspectiva não quer dizer mudar de ponto de vista, se você se sente incapaz 

disso, mas aceite, já, essa verdade, não como uma crença, mas, como eu disse, mais, sim, 

como um possível, que demanda apenas aparecer no limiar de sua consciência. 

Jamais a consciência faz saltar mais alto do que no ponto o mais baixo que ela tocou. 

É na desesperança e não, unicamente, no desencorajamento, que a Graça oficia. 

 

Até agora – e isso foi dito – o que quer que vocês tenham vivido, vocês foram ancoradores e 

semeadores de Luz. 

Qualquer que tenha sido sua pessoa, quaisquer que tenham sido as zonas de sombra, isso 

não impediu a Luz de penetrá-lo, de atravessá-lo, e de oficiar para a Liberação da Terra. 

Felizes os simples de espírito, de novo, porque o Reino dos Céus a eles pertence. 

Então, muito simples, é, justamente, não mais ocupar-se do que duvida. 

Abandonar a busca, abandonar a procura é, certamente, o elemento o mais difícil, 

efetivamente, a realizar, porque a pessoa não pode apreender, nem apreender-se do que é 

o Abandono à Luz. 

É preciso aceitar, ainda uma vez, tudo perder:«Pai, eu entrego a minha vontade em suas 

mãos.». 

Tornar-se o menor não quer dizer apagar-se da vida nem, mesmo, apagar-se diante do que 

você considera como o outro, mas esquecer-se de si mesmo. 

O Amor já está aí, ele sempre esteve aí, e eu diria que as circunstâncias da Terra, hoje, são 

aquelas que são as mais adequadas para realizar isso. 

 

Não nutra o que não tem mais que ser nutrido: as dúvidas, a incerteza, a procura e a busca. 

Coloque-se, tanto quanto possível, na atividade presente, qualquer que seja ela. 

Quer seja seu jardim, quer sejam as pinturas, quer seja, mesmo, ficar absorvido em algo 

que nada tenha a ver com a Luz permite, à Luz, trabalhar em você, independentemente de 

você. 

E, aí, você reencontrará o que você é, no instante presente. 

 

A Liberação coletiva é um fato adquirido, que está em curso de atualização e de terminação, 

mesmo, de conclusão, se você prefere. 

 

Se isso lhe parece difícil, então, há, ainda, mais simples. 

Exerça, para consigo mesmo, uma tensão extrema para a Luz. 

Não procure defini-la, não procure vê-la, não procure interpretá-la nem, mesmo, senti-la, 

mas que seu efêmero incline-se, sem limite, para a Luz que você não conhece. 

Torne-se, naquele momento, obcecado pela Luz. 

Não no sentido de procurá-la, não no sentido de um movimento, mas como uma intenção 

que permaneceria secreta na intimidade de sua pessoa;e a intimidade de seu coração 

revelar-se-á. 

Porque, aí, você se provará, a si mesmo, assim como à Luz – que não tem necessidade 

provas – que você nada procura apreender, nada apropriar-se nem a demonstrar, mas 

apenas que você se inclina para o que você é, mesmo se você nada perceba disso. 

 

Se a palavra «Amor» incomoda-o, por falta de amor a si mesmo, então, pense «Luz» – nada 

mais –, e que esse pensamento expulse todos os outros pensamentos. 

Em cada circunstância de sua vida, em cada interrogação sobre o quer que seja, mesmo 

concernente a esse mundo, incline-se para a Luz. 
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Porque o Amor, quando você emprega essa palavra estando condicionado, estando no 

medo e no déficit de amor de si mesmo, obviamente, a única referência é esse amor 

condicionado e essa falta de amor que vai impedi-lo de encontrar o Amor verdadeiro. 

Então, empregue esse gênero de estratégia que compensará. 

 

Ou, então, repouse e espere com fé, a fé a mais pura, o Apelo de Maria. 

Não faça disso uma crença, não faça disso uma data a procurar, aí tampouco, mas faça 

disso uma evidência que já está inscrita em você. 

Porque essa evidência do Apelo de Maria corresponde à revelação do Apelo de Maria, à 

revelação da própria Maria que, como foi dito, já está em você, é claro, e no mais íntimo de 

cada carne, de cada um de você, no que é nomeado o DNA. 

Isso basta, não há que se torturar, há apenas que se inclinar. 

Essa tensão extrema, que pode acompanhar, efetivamente, a desesperança e o 

desencorajamento, implica, necessária e automaticamente, devido à estrutura efêmera, a 

resiliência e a capacidade para viver isso. 

 

Então, eu não posso propor-lhe, é claro, descer, cada vez mais, no desencorajamento ou na 

desesperança, mas apoiá-lo, justamente, nesse desencorajamento, nessa desesperança, 

que faz apenas traduzir o que eu lhe disse: a falta de amor de si mesmo. 

Então, naquele momento, incline-se para a Luz, você constatará, muito rapidamente, que 

essa própria desesperança é uma força na qual pode apoiar-se o Amor, mas não você. 

 

… Silêncio… 

 

O Amor sem condição não põe qualquer condição ao aparecimento dele. 

É você que põe as condições, no sentido de que você quereria ter a prova dele e apreender-

se disso; ora, o Amor não pode ser uma prova, você não pode apreender-se dele. 

Só a pessoa pode apreender-se ela mesma, no terror, na desesperança e no 

desencorajamento ou na doença, mas o Amor não pode ser refreado, de modo algum. 

 

O Amor, incondicionado, será, sempre, desconhecido para a pessoa. 

É bem por isso que houve tantas confusões e tantas apropriações da noção de Amor. 

O Amor não pode fazer parte de sua pessoa, ele está inscrito nessa carne, em seu Templo. 

Então, simplesmente, substitua «Amor» por «Luz». 

Não a luz que você vê, tanto de olhos abertos como fechados, mas a Luz que você não 

conhece. 

Aceite que você não a conhece, e incline-se para o que você não conhece. 

Não há direção a tomar ou caminho a tomar, é uma atitude interior, na qual a Luz deve estar 

por toda a parte em seu mental, em cada pensamento, em cada emoção, em cada 

sofrimento do corpo, em cada desesperança também. 

 

Ouse. 

Ouse ser isso. 

Não se preocupe com nada mais. 

Viva sua vida em suas provas e em suas alegrias, aceite tudo o que a Vida propõe a você, 

mesmo se isso lhe pareça injusto, mesmo se isso lhe pareça muito difícil. 
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Responda ao que a Vida pede a você, mas, ao mesmo tempo e, sobretudo, antes, incline-se 

para a Luz, em toda consciência, com todo seu corpo, com todos os seus pensamentos e 

emoções. 

 

Mas lembre-se de que é, sempre, o medo ou o Amor. 

E a insuficiência de amor de si, quaisquer que sejam as razões, as causas, as 

circunstâncias, impede-o, por si mesmo, de encontrar o incondicionado. 

Devido à experiência de suas vidas, ao posicionamento de sua consciência, isso, de 

momento, não lhe é acessível, mas é apenas um instante. 

A promessa da Ressurreição, como da Liberação, é adquirida. 

Olhe ao seu redor, olhe o que acontece na Terra. 

Olhe tudo o que você pode olhar. 

Mesmo se, efetivamente, isso não lhe concirna como pessoa, mas tudo o que você observa 

no exterior está, também, em você, eu o lembro. 

As guerras, a falta, elas correspondem a todas as pessoas da Terra, porque não há saída 

na pessoa. 

 

Então, se quiser que sua alma retorne, por si mesma, para o Espírito, faça o que você tem a 

fazer. 

Nada segure, nada procure, obedeça ao que a Luz pede-lhe para fazer, abandone-se a ela, 

mesmo se você não saiba o que é. 

Além da fé, há a confiança que você não pode exprimir para consigo mesmo, devido às 

feridas, nem para com o outro, devido às suas dúvidas, e isso basta para congelá-lo no 

amor condicionado e seus limites de expressão. 

Então, mude de registro, toque outra partitura. 

Não considere, mesmo, a Liberdade ou a Liberação, unicamente a Luz, não aquela que 

você vê, não aquela que você vê aí, quando você medita, mas a Luz que você não conhece. 

Não procure conhecê-la, não procure saber onde ela está, mas incline-se para ela, para 

esse conceito, unicamente, em cada circunstância e em cada ocasião de sua vida. 

 

… Silêncio… 

 

Como você mesmo disse em seu questionamento, você sabia, pertinentemente, o que eu ia 

responder-lhe. 

Mas é preciso que você se ouça, também, você mesmo, nessa resposta, então, deixe-me 

colocar-me em seu coração e ouça, por sua própria resposta, que é a mesma que a minha, 

porque você não pode ter outra. 

Não há escolha, se não é na pessoa. 

 

A verdadeira Liberdade não dependerá, jamais, de qualquer conhecimento porque, ainda 

que você falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, se lhe falta o Amor, você nada 

ganha. 

Porque, ainda que você tivesse o conhecimento de todos os Mistérios, ainda que sua fé 

movesse as montanhas, se você não tem o Amor, você nada ganha. 

Cabe a você ver. 

O que você persegue? 

O que você quer reparar na pessoa? 
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Você quer ser um címbalo retumbante que se agita por nada? 

Ou você quer ser outra coisa que você não conhece, e cujo efeito será o de preenchê-lo de 

Graça, preenchê-lo de perdão, vis-à-vis de si mesmo e de todos aqueles que o ofenderam, 

e de todos aqueles que você ofendeu? 

Isso é um jogo, nada há de sério aí. 

O Amor não é sério. 

Como ele poderia ser? 

A seriedade é própria do homem, em sua lógica, em sua razão, em sua vida na superfície 

desse mundo. 

Mas o Amor nada tem a ver com tudo isso. 

 

Não coloque mais distância, não coloque mais dúvidas. 

Então, pôr fim às dúvidas é, sobretudo, não rememorar o que, justamente, fez você duvidar, 

então, fale de Luz porque, aí, você não pode duvidar. 

Como você pode duvidar do que você não conhece? 

Como você pode duvidar do que você não experimentou ou viveu? 

Você mesmo fecha as portas ao novo, ao desconhecido, à alegria e ao que você é. 

 

… Silêncio… 

 

Fale. 

 

Questão:você acaba de dizer que, antes que esse mundo desapareça, nós poderemos 

fazer como Cristo, e melhor ainda? 

 

Meu irmão, cada um de você pôde ver o efeito da Luz que você semeou e ancorou, mesmo 

se não fosse, ainda, Cristo. 

Isso é, já, bem maior do que o que fez Cristo. 

A Liberação é adquirida. 

Não se preocupe em saber quais serão seus dons, porque você já se afasta do Amor. 

 

Não se preocupe com o que não é o Amor. 

Isso corresponde ao Juramento e à Promessa, o que o restitui ao que você é, isso foi 

anunciado. 

Alguns de vocês viveram a liberação da Onda de Vida pelo sacrifício, outros, instalaram-se 

no Si e, outros, nada disso vivem ainda. 

E todo esse sentimento de expectativa, de esperança, de projeção em um evento coletivo 

permitiu fazer crescer, para você e em si, a evidência do que se produz agora. 

O objetivo não era colocá-lo na esperança ou na expectativa, mas incliná-los para isso, 

quaisquer que fossem os medos, quaisquer que fossem os inimigos, quaisquer que fossem 

as raivas. 

 

O Impessoal sabe para onde você vai, desde o início, bem antes que você colocasse os pés 

sobre essa Terra, mas nós respeitamos a liberdade de cada um de você. 

Não pode ser de outro modo para a Luz. 

É como a criança que se repreende e que se diz para não fazer isso; enquanto ela não o 

faz, ela não ficará satisfeita. 

Assim eu respondo à sua questão. 
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A Luz apenas pode deixá-lo livre, quaisquer que sejam suas escolhas. 

O que quer que você tenha destruído, em si ou ao seu redor, nesta vida ou em vidas bem 

mais distantes, qual importância, para o Amor, para a Liberdade? 

Nenhuma. 

Cabe a você ver. 

Cabe a você lançar-se. 

De qualquer modo, você não tem mais a escolha, mesmo se você acredite nisso. 

Você não tem outra escolha que não a de sua eternidade, em qualquer forma que seja, na 

manutenção dessa forma ou na mudança de forma; em qualquer dimensão que seja, você 

apenas pode ser livre. 

 

… Silêncio… 

 

Mas, sobretudo, não escute o que eu digo. 

Coloque-o em si, deixe-o expandir-se no Coração do Coração. 

Mesmo se você não saiba onde está, deixe. 

Deixe ser, nada retenha. 

 

Aqui e agora. 

Aí está o que você se dá a si mesmo. 

Não há mais bela doação da Graça do que essa doação. 

Não há outro inefável do que isso, todo o resto representa apenas sucedâneos, paliativos, 

soluções de substituição que lhe permitiram atuar em qualquer consciência que fosse. 

 

… Silêncio… 

 

Ame, todo o resto decorre daí, mesmo suas vidas passadas. 

E isso lhe aparecerá na clareza, na precisão, na evidência de que não há, mesmo, cena de 

teatro, de que não há, mesmo, teatro, absolutamente, de que não há, mesmo, observador 

nem testemunha. 

 

… Silêncio… 

 

Fale. 

Pergunte. 

Ouse mostrar-se, mesmo na pessoa, o Amor aceita tudo. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: Bidi disse aproximadamente isso: «Se eu nada sou, é a sabedoria, se eu sou 

tudo, é o Amor, e entre os dois, minha vida flui.». 

É assim tão simples? 

 

É ainda mais simples, muito mais simples. 

No Absoluto, na Infinita Presença, no Coração do Coração, as palavras saem, exprimem a 

exatidão e a verdade. 

Não veja nisso, unicamente, o sentido, mas, bem mais, o que virá abalar as certezas de sua 

pessoa. 
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A vida flui, livremente. 

Ela terminará quando terminar, jamais é você que o decide – nesse mundo. 

Você apareceu nesse mundo, obrigado a reaprender a andar, a deslocar-se, a forçar-se na 

densidade. 

Está inscrita, em cada um de você, a perda de sua essência, que é buscada, 

permanentemente, através do amor do outro, através das relações, através das ocupações, 

através das posses. 

São, simplesmente, erros de posicionamento, hábitos que são tomados pela educação, 

pelas circunstâncias desse mundo às quais cada um se conforma o melhor que pode, 

esperando ter sucesso no jogo. 

Eu o lembro de que não há outro jogo que não aquele que você joga, e que tudo está em 

você. 

 

… Silêncio… 

 

Entre o nada e o tudo há apenas a vida, efetivamente, e, como você sabe, efetivamente, 

essa vida flui e seca, um dia, o saco de carne retorna à terra. 

E você, você tem a lembrança, naquele momento? 

Não de suas vidas passadas, mas do que você é, entre duas vidas? 

Não, isso lhe é escondido, porque se você soubesse a verdade, nunca mais você aceitaria 

encarnar-se – porque ninguém ali o obriga. 

É nesse sentido que viver, estando encarnado, o Apelo de Maria, a abertura do Si, a 

Liberação, permite não mais ser enganado com o que quer que seja. 

 

Se aqueles que viveram essas experiências que os fizeram tocar a morte aparente 

soubessem que teria bastado, naquele momento, não ser parado por seus próprios 

membros falecidos da família, pelos pseudo seres de Luz que os acolhem, e se tivessem se 

interessado – para aqueles que viveram isso – pela Luz que está atrás e que os impede de 

tocar, se não houvesse esse estupor e essa excitação ligados ao que é visto e percebido 

naquele momento, vocês seriam, instantaneamente, liberados. 

Assim como disseram as grandes tradições, o modo pelo qual você morria, até agora, 

condicionava seu retorno. 

O simples fato do Juramento e da Promessa, do Apelo de Maria evita toda possibilidade de 

retorno, não para privá-lo disso, mas porque você verá a inutilidade disso, a futilidade, em 

relação à grandeza do que você é. 

Não há maior do que você, e não há menor do que você. 

Aí está o maior dos mistérios para a pessoa. 

 

Essa morte, o fim desse tempo e desse mundo, não é seu fim. 

É sua ressurreição e seu renascimento em sua liberdade. 

O julgamento, nomeado o Julgamento final, não é um julgamento, é, antes de tudo, a 

expressão de sua liberdade. 

É livre a você, mas eu duvido muito que aquele que vive o Apelo de Maria, que vive o Si, 

que vive o Absoluto, eu duvido muito que ele tenha vontade de reencontrar-se nessa prisão, 

nesse corpo de carne, porque o que quer que você diga, mesmo se a Vida seja onipresente 

e, mesmo, nesse corpo de carne, para aquele que saiu dele e que volta ao interior desse 

corpo, de onde quer que ele tenha saído, aliás, quer seja no que vocês nomeiam o astral ou 
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na eternidade, nada muda, ao voltar, você vive, pertinentemente, a compreensão e o fato de 

entrar em um cadáver. 

Portanto, o que vê a Vida não é esse saco de carne, mas sua consciência, mesmo se a Vida 

esteja presente em cada átomo desse corpo. 

Você compreendeu a diferença? 

 

… Silêncio… 

 

Cada um de você reencontra-se, porque eu faço apenas falar de você, não em sua pessoa, 

mas em sua intimidade. 

Quaisquer que sejam as palavras, quaisquer que sejam os sinônimos, isso não tem 

qualquer importância, isso vai bem além do sentido. 

Eu sou, de algum modo, seu coração, que o reconforta, a si mesmo. 

Eu sou a resposta audível de seu coração, que não é obstruído pelo que quer que seja. 

Eu sou a Liberdade que fala em você. 

 

… Silêncio… 

 

E, aliás, você sabe bem disso. 

Quem fala? 

É aquele que os escuta ou ouve-os? 

No entanto, essas palavras estão bem aqui, uma vez que, aliás, não há necessidade de 

palavras. 

Tudo está na instantaneidade, tudo está na intenção da própria consciência. 

As palavras são apenas disfarces. 

Então, é claro, há Verbo, mas esse Verbo não é audível através das palavras; ele se apoia 

nessas palavras, quaisquer que sejam as palavras... 

 

… Silêncio… 

 

…que ressoam em seu íntimo. 

 

O que quer que você viva ou o que quer que você possa dizer ou julgar disso, você pode 

apenas aceitar a evidência, porque o que se exprime não tem início nem fim, nem lenda 

pessoal, nem vida, nem encarnação, nem dimensão, nem Fonte, nem Absoluto. 

Nada de tudo isso. 

O que faz disso certa forma de eficácia, porque não depende de qualquer história, de 

qualquer conceito, de qualquer forma, de qualquer busca e de qualquer tempo e, no 

entanto, tudo ali está. 

E, como você não pode personalizar-me, isso o despersonaliza também, não para levá-lo 

alhures que não a você. 

 

Quer isso não lhe apareça ou quer isso lhe apareça, isso nada muda na realidade do que se 

produz. 

Porque nenhuma consciência em uma forma pode opor-se ou contradizer. 

É claro, você pode reclamar, você pode não estar de acordo, mas isso nada muda. 

O que é dito é dito, e o importante não é o que é dito, mas os resultados disso. 
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E, mesmo se você diga que não há resultado, mesmo se você diga que há mais confusão, 

isso não tem qualquer importância. 

Porque, quando o Amor flui, livremente, ele não pode, jamais, apagar-se, e deixa uma 

marca que é indelével, assim como o Juramento e a Promessa, assim como o 

reconhecimento de Maria como Mãe de cada carne e de cada consciência, em todo caso, 

em manifestação na superfície de seu mundo. 

 

… Silêncio… 

 

Fale. 

Fale enquanto você pode. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: você diz que o que acontece no exterior acontece, também, no interior, ora, 

eu não sinto a agitação atual do mundo, catástrofes naturais etc. no interior. 

Há algum problema? 

 

Bem ao contrário, a catástrofe é aceita. 

Qual é a catástrofe? 

O desaparecimento da matéria, tal como vocês a entendem, cada um de você. 

Não há, portanto, problema, bem ao contrário. 

A dissolução acontece sem obstrução para aquele que aquiesce, ela é mais difícil para 

aquele que não aquiesce. 

Se você não a experimenta, se você tem a impressão de não senti-la, ela se desenrola do 

mesmo modo. 

Por que você quer viver as dores disso, se você mesmo aquiesceu ao seu próprio parto? 

Mas tudo o que você vê desenrola-se em seu interior. 

 

Todas as barreiras caem. 

A própria organização do efêmero, ao nível da sociedade, ao nível coletivo não tem mais 

razão de ser, porque todo mundo sabe – e quando eu digo todo mundo, eu falo da 

consciência coletiva – que tudo é manipulado, mesmo no aspecto da sociedade, que tudo é 

distorcido. 

Isso se vê sob os seus olhos, assim como esse corpo não é verdadeiro. 

 

Então, por que você quer que isso dê errado? 

O que é visto no exterior produz-se no interior, mas, como você o diz tão bem, em você, isso 

não faz ruído. 

O que não quer dizer que isso não se produza. 

Isso quer dizer, simplesmente, que ou isso já se produziu, ou isso se produz, nesse 

momento mesmo, no Amor, e o Amor apaga todo o resto, como eu o disse – assim como o 

Amor apagará, também, todo o resto na superfície desse mundo. 

 

A vida na ilusão, no que é nomeado mundo confinado ou falsificado, tornou-se possível 

apenas porque vocês deram seu pleno acordo e seus próprios poderes, ainda que apenas à 

sociedade, ainda que apenas àquele que os ensina, ainda que apenas aos seus pais, ainda 

que apenas aos seus impostos. 



163 
 

É um acordo tácito. 

Nesse mundo, nem seu sobrenome, nem seu nome pertence a você, eles pertencem ao 

coletivo da humanidade em sua falsificação. 

Vocês fazem apenas passar e são presos na armadilha ao passar. 

Portanto, não se surpreenda se o caos do mundo não se viva em você. 

Ele já foi vivido ou, então, ele não tem necessidade de ali estar, porque o coração tomou 

todo o lugar. 

Não se trata de egoísmo, não se trata de egocentrismo. 

Lembre-se de que há cinco etapas no processo da dissolução,no Choque da humanidade. 

Aquele que aquiesceu não tem mais necessidade de preocupar-se, de negociar ou de 

provas. 

Ele entra, ao contrário, ainda mais intimamente, em seu coração e na evidência da fluidez 

da Luz e da Unidade. 

 

Então, tudo está certo. 

A perda concerne apenas ao efêmero. 

A partir do instante em que sua eternidade tenha-se revelado, de qualquer maneira que 

seja, não há, obviamente, perda, mas, bem mais, reencontros, e o Amor, então, está na 

dianteira da cena, quer você o perceba em vibração, através das Coroas, ou não, aliás. 

 

Ao voltar a tornar-se como uma criança, qualquer que seja o sofrimento, passado, presente 

ou a vir, ele nada é. 

O Amor não pode, jamais, perder, se não é na aparência e na ilusão do tempo, mas isso é, 

sempre, apenas temporário, na linearidade do tempo. 

No Absoluto, na Última Presença, como no Si, estabelecido, há apenas o Amor e nada 

mais. 

 

A partir do instante em que não há mais resistência ou oposição, não há mais atrito entre o 

fogo vital e o Fogo vibral, então, o Fogo Ígneo restaura a Paz, restaura a Verdade. 

Então, o caos, você apenas pode vê-lo e, efetivamente, nesse caso, você nada tem a viver 

disso, interiormente, mesmo se esteja presente em você, porque o coração tomou todo o 

lugar ou está em vias de tomá-lo. 

 

… Silêncio… 

 

Fale. 

 

Não temos mais questões, nós lhe agradecemos por esses cinco dias de sua 

presença. 

 

Aí, agora, e o Silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Até sempre, no Amor, em cada um de você. 

 

… Silêncio… 
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Ao Amor e no Amor, em cada um de você. 

 

 

… Silêncio… 

 

 

 

 


