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O.M. AÏVANHOV – março de 2016 – Parte 1 

Bem, caros amigos, estou extremamente satisfeito de encontrá-los todos aqui, e alhures, é 

claro, para aqueles que terão a oportunidade de experimentar, se posso dizer, nossas 

trocas. 

Permitam-me, primeiramente, dar-lhes todas as minhas bênçãos, e comungar com vocês 

em um espaço curto de silêncio e de paz, antes de trocar, e eu diria, mesmo, debater, 

durante toda essa ocasião que temos, hoje, em relação à sua Ascensão, que está bem 

avançada agora, então... e sua Liberação, para aqueles que não ascensionam. 

 

Façamos esse momento de paz e, em seguida, escutaremos, todos juntos, as questões que 

vocês se colocam, uns e os outros, e eu tentarei ali aportar as respostas as mais claras que 

sejam, não é? 

Então. 

 

… Silêncio… 

 

Então, antes de começar, devo dizer que tudo o que vocês ouvirão, tudo o que nós 

trocaremos, uns e os outros, durante este período, nada mais tem a ver, se posso dizer, 

com ensinamentos ou técnicas, ou o que quer que seja do desenrolar histórico. 

Porque tudo isso lhes foi dado há alguns meses, no mês de dezembro, no mês de 

novembro, com etapas precisas que deviam desenrolar-se e que se desenrolam exatamente 

como previsto. 

Nós teremos a oportunidade, ao invés disso, através de suas questões, mas, também, do 

que nós lhes diremos, uns e os outros, entre nós, Anciões, e entre as Estrelas e os 

Arcanjos, é apenas, eu diria, regulagens e ajustes vibrais finais, se posso dizer, em relação 

ao que vocês vivem presentemente, na superfície dessa Terra. 

 

Então, primeiro, eu espero que tenhamos questões interessantes que nos permitirão 

avançar, se posso dizer, um pouco para o Coração do Coração. 

Então, vamos escutar a primeira questão. 

 

Questão: uma mãe que se nutre de Luz pode continuar a amamentar seu bebê? 

 

Então, se compreendi bem, é uma mãe que tem um bebê, que se nutre de Luz – isso é 

perfeitamente possível – e ela quereria nutrir seu bebê de Luz, se bem compreendi, é isso? 

 

Sim. 

 

Então, um bebê é, já, Luz. 

Você sabe que as moleiras assinalam o fechamento e a compartimentação da pessoa em 

torno dos dois anos, e que o corpo astral vai estruturar-se progressivamente – o corpo 

etéreo, estando estruturado bem antes, a partir de cinco ou sete anos. 

A partir daquele momento, é claro, não há mais Luz que nutre, ou apenas um filete de Luz, 

você sabe, por causa do confinamento. 

Mas um bebê que toma corpo é Luz, e o que ele tem necessidade é de matéria, não é de 

Luz. 

Ele já é, ele mesmo, Luz, enquanto a moleira não está fechada. 
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Portanto, é preciso, imperativamente, nutrir esse bebê; mesmo se a mãe nutra-se de Luz, o 

bebê tem necessidade de nutrição que se chama «o leite» e nada pode substituir esse 

alimento nessa fase, na qual se constrói um corpo físico, mesmo se seja neste período 

específico da Ascensão. 

 

Portanto, não é porque a mãe nutre-se de Luz que o bebê tem necessidade apenas de Luz. 

Ele não é capaz de fazer crescer, se posso dizer, sua matéria, seu corpo, unicamente com a 

Luz. 

Há imperativos de funcionamento, imperativos fisiológicos, não é?, que devem ser 

respeitados. 

Portanto, é indispensável nutrir fisicamente uma criança, e um bebê, razão a mais, no 

período em que o corpo não concluiu a estruturação do corpo etéreo, do corpo astral e, 

mesmo, do corpo mental. 

É claro, existem alguns seres que, a partir dos 14-15 anos, a partir da adolescência iniciada, 

podem não mais comer e nutrir-se de Luz, mas é difícil a conceber e a imaginar, e ainda 

mais a realizar, antes desse período, no qual a estrutura física está em crescimento, como 

se diz, não é? 

 

Portanto, não é que seja possível, é impossível; é preciso, imperativamente, alimentar um 

bebê de modo o mais correto que seja. 

É claro, o bebê nutre-se, também, de pensamentos, de emoções da mãe e, também, da Luz 

da mãe, mas isso não é, absolutamente, suficiente. 

É preciso, verdadeiramente, que o alimento essencial esteja presente para aportar a 

matéria, simplesmente. 

Caso contrário, o bebê arrisca não poder, verdadeiramente, metabolizar a Luz, o que não é 

a mesma coisa quando você é adulto e reabre as moleiras, quando você ativa, em especial, 

a Coroa da cabeça. 

Naquele momento, efetivamente, e isso nós temos dito há anos, que comer, para alguns de 

vocês, não era nem uma necessidade nem uma obrigação. 

 

Eu os engajo, aliás, neste período, para aqueles de vocês que têm preocupações com seu 

mental, com seu corpo, com seus pensamentos, com as emoções ou nas relações uns com 

os outros, a verificarem, por si mesmos, eu diria, a potência do jejum na resolução das 

resistências à Luz, independentemente, justamente, de seus pensamentos. 

O que eu quero dizer com isso é que um simples jejum total, de quarenta e oito a setenta e 

duas horas, é perfeitamente capaz de dar um impulso magistral no que pode restar de 

resistências conscientes ou inconscientes no interior de seus casulos de Luz aqui, nesta 

Terra. 

Ao privar seu corpo de alimento durante um tempo muito curto, você vai reorientar o 

metabolismo energético ligado ao chacra do baço para uma nutrição-Luz, não de prana, 

mas uma nutrição vibral. 

Vocês têm, todos, assim que tenham uma Coroa que esteja ativa ou que vocês tenham 

percebido – mesmo sem falar da Coroa do coração, mesmo sem falar da Onda de Vida e 

mesmo sem falar do Canal Mariano – a capacidade para nutrir-se diretamente de Luz. 

 

E vocês observam, aliás, independentemente daqueles de vocês que têm hipoglicemias, 

porque a estrutura é limitada, mas mesmo para aqueles, se vocês vão..., se vocês se 

opõem, não lutando, mas deixando passar os sintomas de uma hipoglicemia, muito 
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rapidamente, no espaço de menos de doze horas, vocês vão constatar que não têm mais 

fome, real e concretamente, e que a necessidade de nutrição não está mais presente. 

E, sobretudo, sua estrutura, ao nível dos casulos de Luz, aí onde se situa a interface entre o 

corpo de Existência e os casulos de Luz sutis, mas efêmeros desse mundo, ou seja, o corpo 

causal, isso vai transformar as coisas, com extrema rapidez. 

Aliás, há muitas pessoas que fazem da energética ou da nutrição, que conhecem a virtude 

do jejum, por exemplo, em algumas doenças graves. 

Mas, ao nível da própria consciência, o fato de parar de introduzir o que quer que seja em 

seu corpo, durante quarenta e oito a setenta e duas horas, vai permitir purificar, se posso 

dizer, tudo o que pode restar, doravante, ao nível tanto de sua cabeça como de suas 

histórias passadas ou como das dificuldades de posicionamento na Eternidade. 

 

Eu concluiria, aconselhando a essa mãe – obviamente, ela pode continuar a nutrir-se de 

Luz, porque a Luz será metabolizada em leite, para ela, e para o bebê – mas não se deve 

pensar em nutrir, exclusivamente, um bebê com a Luz, uma vez que ele já é Luz, e ele tem 

necessidade é de matéria. 

Qualquer que seja o grau, digamos, de pureza das almas que descem durante este período, 

que é muito específico e que, eu já havia dito, há numerosos anos, o bebê de uma mãe que 

está aberta ao nível vibral e que vive alguns estados de consciência tem todas as chances, 

e eu diria, a quase certeza, de que seu bebê será idêntico à Luz original ao crescer. 

Essas crianças são nutridas, de qualquer modo, pelas circunstâncias da Terra e, é claro, no 

ventre da mãe, se ela já está desperta a ela mesma. 

 

Portanto, é perfeitamente possível dar o leite, ao mesmo tempo fazendo crescer a Luz, 

porque se a mãe está na Luz, o leite se tornará, como dizer, mais eficaz, mais vibral, ele 

também. 

Mas é preciso o suporte da matéria física, o que não é o caso quando você é adulto. 

 

Se você se priva de alimento, durante um jejum curto, você vai observar, mais do que 

nunca, mudanças extremamente importantes no que pode estar sofrendo ou resistindo em 

você, quer seja na cabeça ou no corpo, não é? 

 

Escutemos a questão seguinte. 

 

Questão: pode-se ingerir a água durante o jejum? 

 

Eu falei, meu amigo, de jejum total. 

Um jejum curto não tem necessidade de se sobrecarregar de líquido. 

Não é a mesma coisa que dizia Anael, há muito numerosos anos, há oito ou nove anos, 

quando ele falava de privilegiar, por exemplo, os alimentos aéreos, não as raízes, não os 

animais, mas os vegetais, que davam frutos ou legumes que crescem no alto. 

Isso, nós havíamos explicado à época. 

E nós falávamos, também, de jejum com uma suplementação em água, em líquidos. 

Aí, eu não falo da mesma coisa, eu falo de um jejum extremamente curto, ou seja, quarenta 

e oito a setenta e duas horas, no máximo. 

Mas você constatará as mudanças ao final de vinte e quatro horas, ou mesmo antes. 
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A partir de dezoito horas, quando você nada absorveu pela boca, você constatará uma 

forma de purificação e de alívio de tudo o que pode resistir, tanto no corpo como na cabeça, 

como nos pensamentos, não é? 

Você pode fazer a experiência disso muito facilmente. 

 

É claro, os almoços e jantares, as refeições têm uma função simbólica, é o momento em 

que se fala, o momento em que se interage também; então, é claro, faça isso quando você 

não é perturbado por outras pessoas que comem. 

Decida nada absorver, absolutamente, em sua boca, durante vinte e quatro horas, já, e você 

constatará, com extrema rapidez, a subida vibratória, em um primeiro tempo, e o 

esclarecimento do observador ou da testemunha, se ele está presente. 

E, se você já é liberado vivo, aí também, você constatará uma muito nítida diferença. 

E, para aqueles que, ainda, nada vivem, absolutamente, de maneira tangível, ao nível vibral, 

aí também, você vai aperceber-se de que as vibrações são onipresentes. 

 

Aliás, você constata, houve, já, um fenômeno como esse no momento da ativação total das 

Portas Atração e Visão, no mês de dezembro do ano 2012, quando alguns viveram, durante 

várias semanas ou meses, perturbações digestivas que dificultavam a alimentação. 

Aí, hoje, coma o que você quiser, é claro, mas faça o teste, para aqueles de vocês que têm 

algumas dificuldades, de qualquer natureza que seja, de nada absorver, absolutamente, 

durante vinte e quatro a quarenta e oito horas, ou, mesmo, setenta e duas horas. 

Mas, como eu disse – e eu o redigo – ao final de pouco mais de dezoito horas, dezoito 

horas, aproximadamente, sem nada entrar em seu ventre nem em sua boca, você verá o 

que vai acontecer. 

É o mesmo princípio que o que eu havia dito no mês de dezembro, concernente..., e 

novembro, concernente à autocura, não é? 

 

Se você não come da matéria, há uma espécie de equilíbrio entre a matéria e a Luz. 

Você vai subir em Luz, mesmo permanecendo perfeitamente presente. 

Se você supera as primeiras sensações de fome, as primeiras sensações, mesmo, de 

hipoglicemia ou de sentimento de fadiga, você reencontrará uma vitalidade que a nada é 

comparável. 

Eu o lembro de que há, por exemplo, nos ensinamentos distantes, também concernentes ao 

Intraterra e aos modos de vida dos intraterrestres, quer eles sejam delfinoides ou não, que 

eles tinham conservado uma forma de refeição «ritualística», se posso dizer, hebdomadária, 

de maneira a reunirem-se e festejarem, de algum modo, o alimento em si mesmo. 

 

Mas seu corpo nutre-se de Luz, quer você esteja aberto ao nível das Coroas ou não, porque 

a energia-luz vibral, como você sabe, condensou-se na Terra; nós falamos disso todo o ano 

passado. 

E o que é que acontece agora? 

Seu chacra do baço, eu não falo, mesmo, mais das Coroas, eu não falo mais do Canal 

Mariano ou dos chacras centrais, eu falo do chacra do baço, o chacra do baço é aquele que 

mobiliza e que metaboliza e põe em funcionamento as energias prânicas que entram pelo 

chacra do baço, mas, devido à abertura da porta Atração e Visão, que foi constante ao nível 

da Matriz Crística, ao nível individual, em 2012, e, sobretudo, no ano passado, ao nível 

coletivo, dá a todos e a cada um a possibilidade de viver um jejum curto total, para com isso 

viver as transformações. 
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E você verá que é muito rápido e suficientemente significativo para ser identificado por não 

importa quem, independentemente das vibrações daqueles que as vivem, hein? 

Você terá efeitos, em alguns casos, mesmo, muito espetaculares, sobre algumas 

perturbações ou sobre algumas perturbações físicas ou perturbações mentais, como eu 

disse, não há diferença, mas o jejum, nesses casos, deve ser total. 

Não é um jejum líquido, não é uma alimentação líquida ou aérea, como dizia, à época, 

Anael, e isso não é, tampouco, o que é chamado de alimentação prânica, porque, aí, é uma 

nutrição vibral. 

 

O baço é perfeitamente capaz de distribuir no corpo, independentemente de sua 

alimentação em Luz, pela Onda de Vida ou as Coroas, por seu Coração do Coração, mas, 

também, ao nível do corpo vital. 

O que entra, doravante, pelo chacra do baço ou a Porta Atração, não é o mais o prana, 

unicamente, são as partículas vibrais. 

Você tem a possibilidade, dada a abundância da Luz na superfície da Terra, de nutrir-se 

delas também. 

Mas é preciso que o jejum seja total. 

 

Outra questão, então. 

 

Questão: você pode falar das crianças que vão encarnar nos tempos que vêm? 

 

Com prazer. 

Eu já havia falado das mulheres grávidas, em 2011, em várias reprises. 

Mas, aí, é um pouquinho diferente, porque, quer você seja uma mãe ou um casal aberto ou 

não, nada muda, absolutamente, na criança que está na mãe. 

Porque aí também, eu o lembro de que assim que há concepção, a alma, ou o Espírito, se 

não há alma, envia dois fios de Luz no que vai ser o bebê, a partir da concepção. 

Um fio de Luz par a mãe, um fio de Luz através do pai, a partir da fecundação. 

Ora, esses fios de Luz, hoje, são, também, nutridos de Luz. 

 

Portanto, eu posso dizer, completando a resposta anterior, que os bebês que estão a 

caminho, é assim que se diz, hein?, para as mulheres grávidas, esses bebês a caminho 

estão, já, a par, é claro, do que há a viver durante este ano – e, como você sabe, antes 

deste verão. 

Portanto, quer eles nasçam antes, durante ou logo após, quer as mães estejam abertas ou 

não, você verá que essas crianças são profundamente diferentes. 

Eu já havia dito isso em 2011. 

Eu lhes havia dito que as crianças que nascem abrem os olhos imediatamente, com um 

olhar extremamente presente. 

E bah, aí, elas estão na Luz, ao nascer, qualquer que seja o meio social, familiar ou 

qualquer que seja o estado, eu diria, da mãe ou do pai. 

Porque a Luz vibral e a justaposição do efêmero e do Eterno é cada vez mais consequente 

e importante. 

 

Portanto, esses bebês vêm com todo conhecimento de causa. 
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Eu o lembro de que todos os desencarnados, depois das Núpcias Celestes, foram 

despachados para viver a liberação no corpo astral ou no corpo causal, se eles superaram o 

corpo astral e mental. 

Alguns desses seres decidiram voltar a tomar um corpo para viver na carne física a 

Liberação e a Ascensão. 

Outros, enfim, vêm de muito longe, não tanto para terem o tempo de experimentar uma vida, 

mas para, eu diria, ancorar ainda mais a Luz nesta Terra, que é seu papel, de todos, mas 

que é o papel de quase todos os bebês. 

 

É por isso que não pode mais haver, eu diria, nascimento, por exemplo, de híbridos 

reptilianos ou, ainda, bebês que sejam obtusos e cujo programa de alma seja demasiado 

afastado da Luz, se posso dizer, ou seja, uma alma voltada para a matéria. 

A grande maioria dos bebês a nascer este ano são, já, seres de Luz, quer eles sejam 

reencarnações daqueles que estavam na pré-estase, nos planos intermediários, ao lado de 

nossas embarcações, quer eles tenham vindo de alhures para viver, no corpo de carne, a 

Liberação. 

 

Era essa a questão? 

 

Questão seguinte. 

 

Questão: qual é o impacto na digestão, no contexto atual? 

São as causas lógicas de absorver uma alimentação seletiva e repetitiva a cada dia... 

 

Isso faz parte do programa do Espírito também. 

 

Questão: … e, apesar de tudo, com dificuldades digestivas? 

Pode haver riscos de carência? 

 

Absolutamente não, para um adulto que vibra. 

E mesmo que não vibre. 

É claro, você observou que vocês têm, todos, mais ou menos, uns ou os outros e, em todo 

caso, para aqueles que vibram na Coroa radiante da cabeça, já, dificuldades digestivas, 

como foi o caso no fim do ano 2012. 

Mas isso é uma injunção da Luz, também, para fazer um jejum curto e total. 

Então, não se queixe de distúrbios digestivos. 

 

Por exemplo, você observa que alguns alimentos que lhe faziam bem não lhe fazem mais, 

verdadeiramente, bem, e outros, ao contrário, que você rejeitava, que você reabsorve. 

Olhe entre vocês, por exemplo, aqueles que, hoje, não bebiam mais café e bebem café, ou 

aqueles que não comiam mais tal alimento e que voltam a comê-lo. 

Ou outros, ao contrário, que ficam incomodados por esses alimentos que eles, no entanto, 

tinham prazer em comer. 

É um convite da Inteligência da Luz, de seu Coração do Coração, para não mais alimentar-

se durante dois a três dias, e você verá que todos os distúrbios digestivos não terão mais 

razão de ser, quaisquer que sejam. 

Não, unicamente, digestivos, todas as funções que estão situadas nessa parte do corpo, 

mas, como eu disse, também, nos pensamentos, no mental e nos casulos sutis. 
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Então, é claro, pode haver carências, reais, se esse jejum dura demasiado tempo. 

Mas, aí, eu não falo da mesma coisa que uma alimentação seletiva como, por exemplo, 

havia sido dado pelo Arcanjo Anael e eu mesmo, há numerosos anos. 

Nutrir-se de prana, isso já existe, há cada vez mais testemunhos. 

Eu não lhe digo para nutrir-se de prana, eu lhe digo para nutrir-se de partículas vibrais, não 

é, absolutamente, a mesma coisa. 

E seu baço é perfeitamente capaz de metabolizar isso. 

Eu o lembro de que o que é importante não é mais o quantitativo. 

 

Por exemplo, eu vou tomar um exemplo: há padrões de açúcar no sangue. 

Há irmãos e irmãs que têm açúcar no sangue muito elevado – isso se chama diabetes, não 

é? – e, no entanto, não têm qualquer desequilíbrio ligado a esse excesso de açúcar. 

E há seres que têm hipoglicemias. 

Mas, o que é importante, é que a Luz, quando ela entra, a partícula vibral, quando ela entra 

pelo baço, ela é metabolizada no estômago e no segundo chacra, e no fígado. 

E essas partículas vibrais vão – são fótons, as reunidos, você sabe – elas vão, de algum 

modo, tornar mais vivas as moléculas fisiológicas normais de seu sangue, quer seja o 

açúcar no sangue, quer sejam as vitaminas. 

E, naquele momento, todos os padrões fisiológicos que você conhecia, que a medicina tem 

estudado, não têm mais curso, se posso dizer. 

É claro, não para toda a humanidade, mas para certo número de vocês; é a você que cabe 

verificar. 

Eu creio que o humano está tão habituado a comer que, mesmo se ele não tem fome, ele 

vai ter o prazer de trocar, de colocar coisas na boca. 

Suprima esse desejo e esse prazer durante dois dias, sem se violentar, e você verá. 

 

Portanto, ao nível da alimentação, respeite a Inteligência da Luz e a inteligência de seu 

corpo. 

Não reaja mais, dizendo-se «mas se eu não como isso, eu vou ter uma carência nisso». 

Isso não é mais, absolutamente, verdadeiro, uma vez que as moléculas, mesmo se sejam 

insuficientes, vão tornar-se mais vivas, se posso dizer e, portanto, mais eficazes. 

Portanto, não se preocupe com isso. 

Aliás, muitas doenças ditas metabólicas, eu creio, ou de sobrecarga, quer seja em açúcar, 

em gordura, em álcool, no que você quiser, são profundamente melhoradas, já, pela 

nutrição prânica, então, você pode imaginar bem o efeito da nutrição vibral em relação aos 

seus alimentos. 

 

Você sabe, em minha vida, eu não fazia uma única refeição sem abençoar essa refeição. 

Será que você pensa em abençoar sua refeição? 

Porque isso transforma, já, o alimento que você vai ingerir. 

E se você suprime os alimentos, você verá que é ainda mais eficaz. 

Mas não faça isso durante dez dias, hein?, você não poderá manter; mesmo aqueles que 

têm o hábito de fazer jejuns. 

Faça isso por dois ou três dias, e você verá as transformações, se você já jejuou, que serão 

muito mais rápidas no que pode estar deficiente, ainda, em você, quer seja uma doença, 

emoções, mental ou, mesmo, percepções que você não tem, ou percepções que o 

incomodam. 
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Você verá que você se tornará mais forte, mais luminoso e mais íntegro também, no que 

você é. 

 

Você vê, efetivamente, que as necessidades fisiológicas são profundamente transformadas, 

quer seja para o sono, quer seja para a própria atividade de todos os dias, quer seja para 

seu humor, quer seja para o que o incomodava anteriormente e que, agora, faz apenas 

superficialmente ou, ao contrário, se você resiste, faz-lhe ainda mais mal do que antes. 

Mas a solução está em você. 

Ela não está em um alimento, ela não está em seu cônjuge. 

E tudo o que permite aumentar sua Autonomia e sua Liberdade deve ser privilegiado. 

Aproveite disso, enquanto ainda há tempo. 

 

E, depois, isso lhe permitirá, também, se há uma defasagem entre a Ascensão, 

propriamente dita, quer seja nos Círculos de Fogo ou alhures, a intervenção dos irmãos 

Arcturianos ou Vegalianos ou Andromedianos na Terra permitirá a você manter-se sem 

sofrer, se não há sincronia total. 

Mas nós fazemos de modo que haja uma sincronia total para todo mundo, é claro. 

 

Então, sim, o jejum curto total é importante durante este período. 

Aliás, você está no período da quaresma, eu o lembro, hein?, você está antes da Páscoa; 

não há melhor período do que agora. 

E depois, se você constata que tem distúrbios digestivos, faça, também, o teste do jejum, 

você nada arrisca. 

O que é que você quer arriscar? 

Uma doença? 

Morrer? 

Mas é uma chance inesperada. 

 

Questão seguinte. 

 

Questão: há uma ligação entre a eletro-sensibilidade e a químico-sensibilidade? 

Se sim, qual é e como sair disso? 

 

Então, eletro-sensível, eu posso compreender. 

Químico-sensível, isso quer dizer o quê? 

As pessoas que têm, por exemplo, intolerâncias ao glúten...? 

 

Questão: sim, ao glúten, por exemplo. 

 

Então, a ligação entre a eletro-sensibilidade e a químico-sensibilidade? 

Não há. 

Não há qualquer relação. 

A químico-sensibilidade depende, em primeiro lugar, de sua estrutura física, através da 

hereditariedade também, transgeracional também, mas, também, sua evolução vibratória. 

Porque, efetivamente, até certo limiar da elevação vibratória, há uma intolerância que se 

desenvolve, de maneira quase constante, junto aos irmãos e irmãs ditos esclarecidos em 

relação ao glúten. 

Eu o lembro de que o glúten faz parte... 
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É o glu (cola), é o que isso quer dizer, é o que cola. 

E que esse glu, ele se deposita não, unicamente, no corpo físico, mas, também, ao nível do 

que é nomeada a Gota Vermelha e a Gota Branca, ou seja, sua parte do Coração do 

Coração. 

E que esses alimentos, e não apenas os alimentos, tudo o que você tem como adjuvantes, 

como aditivos, tudo o que tem na química moderna da agricultura é feito para bloquear sua 

consciência. 

É preciso estar consciente disso, não é? 

Mais do que nunca. 

E eu não falo de vaporizações no céu, eu não falo de pesticidas, eu não falo de 

condicionamentos, da irradiação dos alimentos. 

Tudo isso é uma realidade, é claro. 

 

A qualidade nutritiva dos alimentos nada mais tem a ver com o que era há ainda vinte anos. 

A quantidade de calorias, o sabor, tudo isso você sabe, você o verifica por si mesmo, 

quando come uma maçã que é biológica e uma maçã que não é biológica. 

Mas isso não é suficiente. 

Porque não há apenas os poluentes do solo. 

Há, também, os poluentes do ar, que são vaporizados, entre outros, há os campos elétricos, 

há as perturbações do que foi nomeado, e a destruição do que havia sido nomeado de 

linhas de predação. 

Tudo isso se reforça, progressivamente e à medida que a Terra libera-se e que vocês se 

liberam; progressivamente, a energia da contra-liberação, se posso chamá-la assim, ou 

seja, as energias de confinamento, faz-se cada vez mais abrupta. 

 

Você constata isso, aliás, através do que eu nomeei, durante anos, as duas humanidades, e 

a separação das duas humanidades. 

Há irmãos e irmãs que estão na negação total do confinamento da Terra, na negação total 

da presença dos reptilianos, na negação total dos poluentes. 

Mas isso não é a vida, isso. 

Agora, não se deve fazer disso uma obsessão, não é? 

Tanto mais, eu repito, que você pode nutrir-se de outra coisa que não de alimentação para 

um adulto – mesmo doente – normalmente constituído. 

 

Portanto, não há sobreposição. 

A eletro-sensibilidade é uma sensibilidade que se situa ao nível do corpo etéreo, cuja 

retransmissão situa-se ao nível do que foi nomeado o eixo Atração/Visão, o eixo de 

falsificação que corresponde ao chacra do baço e ao chacra do fígado. 

A químico-sensibilidade não é, verdadeiramente, a mesma coisa, mas, efetivamente, você 

pode constatar que, frequentemente, você é portador de ambas. 

Se você tem uma delas, a outra não está longe, tampouco. 

Mas há, de qualquer forma, mais químico-sensíveis do que eletro-sensíveis. 

Tanto mais que – eu havia dito e eu o redigo – progressivamente e à medida que você 

reencontra sua eternidade, progressivamente e à medida que suas próprias camadas 

isolantes, e a camada isolante a mais forte, você sabe, não é o corpo etéreo, o corpo astral 

e o corpo mental, é o corpo causal que o encapsulou e privou da centelha divina e da 

centelha da alma. 

E a Luz vibral, é claro, queima o corpo. 



11 
 

 

E, portanto, essa sensibilidade elétrica vai tornar-se cada vez mais perceptível, mesmo se 

você não seja afetado. 

Do mesmo modo que você vê os dragões, os elfos, os gnomos etc., as fadas, do mesmo 

modo que muitos de vocês percebem, de maneira fugaz ou mais constante, nossas 

Presenças ao seu lado esquerdo, do mesmo modo, é a mesma coisa para isso. 

Vocês se tornam, todos, não, unicamente, eletro-sensíveis, mas hipersensíveis aos seus 

próprios males. 

Mas vocês têm, em si, a capacidade total da Graça; é agora a ocasião, aí também, de pôr 

isso em prática. 

 

E não confunda a nutrição vibral e a nutrição prânica. 

Você sabe que, por exemplo, os xamãs, os místicos podem absorver o prana de um 

alimento e desidratá-lo, como o faria uma pirâmide. 

Eu não falo dessa alimentação, eu falo, verdadeiramente, da alimentação vibral que se toma 

no Éter e não a partir dos alimentos. 

Simplesmente, ao privar-se de alimentos, você vai permitir ao chacra do baço que é 

obrigado, já que ele é implicado na digestão de seus alimentos físicos, como o chacra do 

fígado e o plexo solar no meio, tudo isso vai passar ao segundo plano e a Luz vibral, em 

lugar de fazer o circuito entre o baço, o plexo solar e o segundo chacra, irá transmutar, 

diretamente, uma vez que nada mais há a fazer ao nível do plexo solar e do fígado, e da 

vesícula biliar, irá liberar seu segundo chacra das últimas linhas de predação pessoais que 

possam restar em você, quer você tenha vivido ou não a subida total, ou não, 

absolutamente, da Onda de Vida. 

E é a Luz que faz o trabalho, não é você. 

 

Mas, para isso, é preciso que o baço esteja sujeito a uma alimentação que não seja “gorda”. 

Você tem o direito de comer o que quiser, é claro; há, entre vocês, quem tem, mesmo, 

necessidade de carne, nesse momento. 

É uma necessidade real e fisiológica, por uma razão que é muito simples.  

Não é, unicamente, porque há uma carência em ferro, é, unicamente, porque, além da 

poluição energética da carne e do sofrimento animal, entretanto, o animal, antes de ser 

abatido, incorporou, ele também, a Luz vibral. 

E essa Luz vibral, do mesmo modo que vem envolver as moléculas, vai envolver o núcleo 

de ferro da hemoglobina, como vocês dizem, e vai tornar as moléculas dos glóbulos 

vermelhos e o DNA em outras células, muito mais ativas. 

O que permitirá a multiplicação facilitada de suas fitas de DNA que permite, eu o lembro, 

passar de duas para doze fitas de DNA. 

É nessa fase final, e aproveite deste período mágico que se situa antes da Páscoa, mas 

faça-o, não importa quando. 

 

E, em um jejum curto, não há qualquer risco de carência. 

Ao contrário, você vai aumentar, se posso dizer, sua taxa vibratória, para aqueles que se 

interessam por isso. 

Você vai fazer desaparecer o que pode restar de resistências ou de interferências entre sua 

pessoa, seu efêmero e a Eternidade e o corpo de Existência, que nada tem a ver, eu o 

lembro, com as estruturas de casulos sutis, que estão bem além, não é? 
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Corpo de Existência que estava no Sol e que, agora, imprime-se, se posso dizer, e entra em 

sintonia com suas estruturas efêmeras de modo, eu diria, cada vez mais adaptado. 

Mas essa adaptação à Luz cria, como você constata, uma forma de desadaptação à vida 

comum privada de Luz, quer seja ao nível do sono, do apetite, da memória e de tudo o que 

faz o efêmero, de fato. 

 

É assim que você desaparece, a maior parte, cada vez mais facilmente. 

Então, é claro, o desaparecimento pode ser incômodo, quando isso sobrevém, quando você 

havia previsto fazer outra coisa. 

Mas, novamente, aí também, será que você está submisso à sua pessoa ou será que você 

jurou lealdade, inteiramente, à Luz vibral? 

É isso que isso lhe dá a ver. 

Como em suas relações, como no que lhe acontece no que você faz hoje. 

Não há melhor possibilidade de reequilíbrio do que esse, porque a Inteligência da Luz é, eu 

diria, cada vez mais estrondosa ou, mesmo, perturbadora. 

Mas perturbadora para você, como pessoa, mas não para você no que você é, de toda a 

eternidade e no que se desenrola na Terra. 

Mas cabe a você fazer sua própria experimentação, se posso dizer. 

 

E se eu não respondo à questão, é preciso me dizer, hein? 

E, se eu respondi a essa questão, então, podemos passar à seguinte. 

 

Questão: aí, você parece dizer-nos que o evento final sobrevirá antes do verão? 

 

Mas isso já foi dito por Anael. 

Não há qualquer razão para que isso mude. 

 

Questão: mas você havia dito, também, que em 7 de janeiro aconteceria alguma coisa, 

e em 2011, também, havia uma cenoura e uma vara. 

 

Não há mais cenoura e vara, eu o disse na última vez. 

 

Questão: então, eu me pergunto se você mente para nós, ou não? 

 

Então, eu já disse, e Anael também, eu creio, que a Luz não mente, jamais, mas a Luz é 

ambígua. 

Ela é ambígua segundo sua compreensão e sua interpretação. 

Porque, enquanto a pessoa está ainda presente, mesmo se você é liberado vivo – há, ainda, 

uma pessoa, é claro – essa pessoa está sujeita à compreensão, à interpretação e, 

sobretudo, à projeção. 

Agora, eu havia dado uma data limite. 

O segundo cometa – e não Nibiru – passou no tempo e na hora, na hora quase, mesmo, eu 

diria, ao nível da visibilidade. 

Mas, é claro, essa segunda Estrela não é Nibiru, mas faz parte do sistema complexo de 

Hercobulus. 

Agora, será que, ao colocar essa questão, é você que espera ou aguarda alguma coisa? 
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Lembre-se de que sua única função não é de esperar o fim para escapar de não sei o quê, 

mas viver, já, seu fim pessoal, neste período após a atribuição vibral, através de suas 

peripécias de vida, através de suas peripécias interiores, através de tudo o que se desenrola 

em sua vida. 

Tudo é oportunidade de superação e de Liberação. 

Não fornecendo um trabalho ou um esforço, mas, como foi dito, vendo-o. 

Não há necessidade de subterfúgios, você não deve fugir e é preciso ser justo consigo 

mesmo, não interpretar, não projetar, não ficar com os créditos para si. 

 

O outro deve ser mais importante do que você, é o único modo de provar a ele seu amor. 

Não é dando-lhe dinheiro ou apertando-o em seus braços. 

Não é, unicamente, evitando dizer o mal de quem quer que seja, mas é colocando-se, e 

compreendendo – e vivendo – que o outro é você. 

Sobretudo aquele que você mais detesta, é ainda mais você. 

Quando você tiver, realmente, vivido isso, nada mais você esperará. 

Eu não posso dizer melhor do que eu disse em dezembro. 

 

Agora, a Ascensão começou. 

Você a vive a título individual. 

E a liberação coletiva, eu o convido a não acreditar em nós, mas a olhar, realmente, o que 

acontece na sociedade, ao nível das estruturas arcaicas, das estruturas de dominação, de 

predação. 

As linhas de predação coletivas, elas já foram, ao nível pessoal, dissolvidas para aqueles 

que viveram a Onda de Vida em 2012. 

As linhas de predação coletivas, elas já se desagregaram em 2012, e vocês estão em 2016, 

portanto, vocês podem pensar que o que mantém esse mundo é apenas o hábito, nada 

mais. 

 

Não há mais, como dizer..., ajustes da velocidade de Nibiru em função da Terra, em função 

da egrégora coletiva da humanidade. 

Aliás, seus cientistas sabem e dizem isso, ela acelera cada vez mais. 

Aliás, eles estão perdidos, os pobres, porque eles não podem compreender como algo está 

em um lugar, a um dado momento, evolui em tal velocidade, e reencontra-se atrás ou, por 

vezes, mais próximo. 

Isso não obedece às leis físicas, astrofísicas que vocês conhecem. 

É a mesma coisa quando você vê um meteorito: você tem a impressão de que ele está à 

sua frente, bem ao seu lado, ele está, talvez, a centenas, ou mesmo milhares de 

quilômetros. 

Tudo depende da luz e do tamanho e do barulho, é claro. 

As Trombetas estão cada vez mais presentes. 

 

Portanto, nós não mentimos. 

Mas reaja a si mesmo. 

O que é que você vive desde dezembro? 

Você desaparece, cada vez mais rapidamente, quer você queira ou não. 

E, mesmo quando você volta, o mundo está aí. 

Mas você vê bem como vai a marcha desse mundo, é preciso estar na negação para não 

vê-lo. 
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Agora, se você espera uma data com um ponto final, eu o lembro de que ninguém conhece 

nem a data nem a hora, mesmo Cristo. 

A própria Fonte tem uma ideia, o Arcanjo Metatron também, e eu havia dito que havia 

períodos propícios. 

Mas, ao nível da Estrela que anuncia a Estrela, e a Estrela, que não é aquela que foi 

nomeada por São João «Absinto», no Apocalipse… 

 

Porque, aí, as chuvas meteóricas ligadas à manifestação, aos seus olhos de carne, do 

Arcanjo Miguel, que vem concluir o que começou, já, desde as Núpcias Celestes, que se 

concluiu, interiormente, em 2012, e que desembocou na manifestação nesse mundo, já, 

desde 2014, na sua atribuição vibral, que se refina, pouco a pouco, quer você queira ou não, 

quer você viva as vibrações ou não, quer você goste disso ou não. 

É similar para toda a vida na superfície deste planeta. 

Os seres da natureza são cada vez mais vistos, cada vez mais há trocas que se fazem com 

eles. 

 

E aquele que vive totalmente imerso em sua eternidade, no vibral, se quiser, na Luz vibral, 

não se importa com os sinais visíveis no céu, porque ele já os viveu em si. 

Só aquele que está, ainda, limitado em seu acesso à própria eternidade, mesmo se ela se 

faz por momentos, vai duvidar, cada vez mais. 

Aliás, eu o lembro de que a negação será tal, para uma grande parte da humanidade, que, 

mesmo quando houver os sinais no céu, mesmo quando houver as Trombetas, mesmo 

quando houver o Apelo de Maria, eles continuarão na negação. 

Nem todo mundo vai cair em êxtase no momento da estase, em todo caso, nos primeiros 

tempos. 

 

Portanto, não há qualquer mentira. 

Nós lhes temos dado provas suficientes de todas as estruturas, não eu, mas, por exemplo, 

Um Amigo, quando ele lhes deu o Yoga da Unidade. 

Nós temos atraído sua atenção a estruturas que nenhum de vocês conhecia à época, 

porque não as viviam. 

E vocês veem, hoje, irmãos e irmãs que vivem a ativação dessas estruturas sem, mesmo, 

saber a que isso corresponde. 

Portanto, tudo isso foi bem programado, preparado, em realização, mas não procure a hora, 

você o saberá, breve, o suficiente. 

Simplesmente, na cronologia que foi dada pelo Arcanjo Anael e por mim mesmo, o que está 

em uma ordem cronológica precisa, ou seja, linear no tempo, será cada vez menos linear no 

tempo. 

Haverá uma espécie de empilhamento dos instantes presentes e do tempo, quando tudo vai 

resolver-se no que vocês nomeiam o tempo zero. 

 

Lembre-se de que o elástico, ele estica, ele estica. 

Haviam-lhes dito que, quanto mais ele estica, mais vocês tinham a oportunidade de 

preparar-se e afinar, se posso dizer. 

Mas você acredita que aqueles que estão na negação total, exceto a Graça Mariana de 

último minuto, vão acolher esse processo com alegria? 

Eu não acredito. 

E é o que eles têm a viver. 
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Eles serão confrontados ao efêmero e à dureza do efêmero. 

Isso não quer dizer que esses seres – isso nada quer dizer, mas... – sejam menos 

evoluídos, mais abertos ou menos abertos do que você, isso quer dizer que o programa de 

vida deles, inscrito na alma, necessita disso. 

Nada há de bem, nada há de mal, cada ser é livre para viver o que ele tem a viver. 

Agora, o momento coletivo, temido ou esperado, ele não depende mais nem da Terra nem 

de vocês, nem de nós, nem mesmo de Nibiru. 

 

É preciso encontrar o momento de ressonância o mais adaptado. 

Portanto, você conclui, com isso, e nós concluímos, há muito tempo – e nós já o havíamos 

sugerido, se posso dizer – que o mecanismo de basculamento, o último basculamento dos 

polos e de sua consciência produzir-se-á quando um conjunto de circunstâncias for reunido. 

Todas as circunstâncias são reunidas, sem exceção. 

Isso teria podido ser em dezembro, isso pode ser imediatamente, pode ser amanhã, mas, 

em todo caso, isso se desenrolará no espaço de tempo previsto. 

 

Mas não faça planos sobre o cometa, como se diz, esperando escapar de suas obrigações, 

do fisco, ou gozar na vida. 

É diferentemente mais importante sentir-se, hoje, eu diria, ainda mais responsável do que 

você é e do que você faz em sua vida, calcando, se posso dizer, seu comportamento na 

demanda da Graça, na demanda da Luz e do estado de Graça. 

Se você está, realmente, aí dentro, não há mais qualquer data a procurar, porque tudo está 

aí, sob os seus olhos. 

É claro que, quando você acorda pela manhã, ou que você sai de seu contentamento, o 

mundo está aí, mas ele está, cada vez mais, ao mesmo tempo rígido e ao meso tempo 

flexível, cada vez mais permeável à Luz e, por alguns ângulos, cada vez mais na resistência 

à Luz, como cada um de vocês. 

E é o que se joga, e vocês são o teatro das operações, se posso dizer, nesse corpo. 

 

Lembre-se: quando você sabe, por exemplo, que se ensina a um irmão ou uma irmã que 

ele(a) vai morrer, porque ele tem uma doença que o condena a morrer em dois meses, em 

seis meses, pouco importa a data. 

Essa pessoa tem vontade de viver, não porque ela tem medo da morte, necessariamente, 

mas porque é preciso arranjar as coisas e aproveitar, como vocês dizem, os últimos 

momentos. 

Mas razão a mais, hoje, aproveite para estar ainda mais vivo do que de hábito, você não vai 

pôr-se na cama antes do Apelo de Maria, de qualquer forma. 

Você está aí para irradiar o que você é, na eternidade, e você não tem necessidade de 

palavras. 

Faça o que você tem o hábito de fazer, ou faça o que a Luz pede-lhe para fazer, através dos 

eventos ou dos não eventos. 

 

Mas nada mais veja de seu simples ponto de vista, como pessoa. 

Se você compreendeu isso, se você se inclina não mais no que nós dizemos ou no que 

você vibra, mas na objetividade concreta, material, física, dos eventos, quaisquer que 

sejam, ao nível da sociedade, ao nível das guerras, você vê, efetivamente, que tudo isso 

está a caminho – e, mesmo, chegou. 
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O problema é que o que vocês chamam de mídias, mídia de massa, o coletivo humano 

global, não aquele dos despertos, dos Liberados ou dos abertos, mas global da Terra, não 

pode considerar como você a negação ou a raiva, ou a recusa, ou a negociação, de que 

falou Sri Aurobindo, em relação às etapas do Choque da Humanidade. 

Mas o Choque da Humanidade, vocês estão completamente dentro. 

E o Choque da Humanidade é, de qualquer forma, preliminar ou, em todo caso, 

concomitante com o Apelo de Maria. 

E quanto mais você avança nesse tempo linear – que parece esticar para alguns, ou 

encurtar – mais todos os elásticos vão soltar, ao mesmo tempo. 

Portanto, você pode imaginar que, se você não tem a luz interior, você deverá resolver 

alguns antagonismos. 

Eu falo para o coletivo da humanidade, eu não falo para inúmeros de vocês que estão aqui. 

 

Não se esqueça de que o ego considera-se como imortal. 

E que o ego espiritual considera-se como imortal, através da reencarnação. 

Mas não é isso a Liberdade, não é isso a imortalidade. 

Isso nada tem a ver, mesmo, com vocês e conosco. 

Isso nada tem a ver com os Anciões, com as Estrelas, os Arcanjos, que são apenas 

manifestações em uma forma mutável, da própria Luz. 

E o querido Bidi já voltou, há vários meses, para completar o que ele havia dito há alguns 

anos. 

 

Então, viva. 

Fique atento ao que demanda a Luz, ao que demanda seu corpo. 

Mas fique tanto mais atento ao que demanda a Luz. 

E não há cinquenta mil modos de ali chegar. 

Eu falei do jejum curto, eu falei, também, e falarei de não mais atribuir crédito às suas 

emoções. 

Seus pensamentos, aliás, não são seus pensamentos, mesmo quando você está em 

meditação ou em alinhamento ou na Infinita Presença. 

Você vê, efetivamente, que há coisas que emergem e, se você não se interessa por elas, 

pelo princípio da Atenção e da Intenção, elas se dissolvem. 

As imagens, as formas, também, desaparecem e você não fica, mesmo, mais, com o grande 

branco do Si, o esplendor do Si, mas você penetra, real e concretamente, a Morada de 

Eternidade, que é a sua e que é a nossa, de todos e cada um, quer se queira ou não. 

 

Portanto, a Luz não pode mentir, há apenas a noção de ambiguidade. 

Mas, quando eu disse que a Luz é, por vezes, ambígua, é o reencontro entre a Luz e seu 

efêmero que cria, eu diria, essa noção de ambiguidade. 

Não é a própria Luz, é a interação entre o Eterno e o efêmero. 

O Abandono à Luz e a vivência da Luz, tal como havia sido explicado há numerosos anos e, 

agora, é a lei de Graça, nós o dissemos todo o ano anterior e, em especial, no que foi 

chamado de «as Publicações ou Notas de fevereiro» , há apenas um ano. 

Aí, você teve, e eu o convido, aliás, mais a reler, como alguns o fazem, ou a escutar o que 

foi dito há anos, porque isso toma todo o sentido agora. 

 

Quando nos anos anteriores, com outras pessoas, eu já falei, com pessoas que se 

chamavam, em especial, OM, era eu que falava. 

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2015/03/publicacoes-ou-notas-de-fevereiro-de.html
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Eu havia dito, já, eu havia falado de todos os eventos que iam desenrolar-se, nos anos 95-

2000, bem antes de tudo o que se disse depois. 

Eu já havia evocado tudo isso. 

E, é claro, houve projeções e interpretações. 

O que eu digo agora, hoje, que eu já disse no ano passado, é que isso aí está. 

Isso não depende nem de vocês nem da Terra, mas, simplesmente, de todas as 

circunstâncias astrofísicas que estão a desenrolar-se nesse momento. 

Não é mais a Terra; a Terra está liberada, ela decidiu ascensionar. 

O núcleo cristalino já está liberado há anos. 

Inúmeros de vocês são liberados, real e concretamente, há anos. 

Então, eu concebo que isso possa ser difícil a ser confrontado à humanidade adormecida, 

sobretudo, se está próximo de você. 

Mas é preciso ir adiante. 

 

Então, não se preocupe mais com a data limite, ela foi dada, a cronologia segue seu ritmo. 

Não se esqueça, também, de que há uma sobreposição, eu diria, dos diferentes ciclos 

temporais, que conduz a esse funil de passagem, que é o Apelo de Maria. 

Mas tudo será sincrônico. 

Tudo o que se mantém, ainda, em pé, na superfície dessa Terra, será varrido de um golpe, 

e de um único. 

Quanto mais o elástico estica, mais ele se torna forte. 

Era necessário, para que o máximo – e eu o havia dito também – de irmãos e de irmãs 

pudesse descobrir ou pressentir sua eternidade, mesmo sem a vibração, mas, hoje, e eu o 

disse em dezembro, e eu o repito, tudo está consumado. 

A Liberação da Terra, que lhes prometeu sua Liberação, a Ascensão individual para aqueles 

que a vivem, e o evento final. 

 

Mas lembre-se, também, de que a Terra de terceira dimensão deixará o lugar – eu falei 

disso em 2010 – a uma Terra de quinta dimensão; é um parto. 

O que você percebe com seus olhos, os seres da natureza que você vê, que você sente, 

com os quais você interage, seus alinhamentos, seus desaparecimentos, seus distúrbios 

digestivos, suas mudanças alimentares, suas mudanças de região, todas as suas mudanças 

que sobrevêm são apenas isso – são destinadas apenas a facilitar sua Ascensão pessoal. 

E você está vivendo isso, cada vez mais. 

E, é claro, enquanto o sapo não está cozido, o sapo não sabe que está cozido; ele morre 

sem saber que morre. 

À época, eu dizia que era preciso soltar os amendoins do frasco para tirar a mão desse 

frasco. 

Eu disse, depois, que não havia mais frasco. 

Mas não há mais amendoins, tampouco, e não há mais mão. 

São apenas resíduos, se posso dizer, do hábito, que mantém o mundo, nada mais e nada 

menos. 

 

Isso quer dizer o quê, também? 

Isso quer dizer que nem vocês nem nós dominamos nem controlamos o que quer que seja, 

já que nosso trabalho, de nós, Melquisedeques, Estrelas, Arcanjos, os Conclaves, tudo o 

que existiu durante esses anos, não tem mais necessidade de nós. 

Do mesmo modo, você não tem mais necessidade de si mesmo. 
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Então, eu sei que isso pode parecer difícil a aceitar, mesmo para aqueles que 

desapareceram, apreender e compreender que tudo isso foi apenas um jogo. 

Um jogo que lhe permitiu aproximar-se da Verdade, para que você pudesse viver em toda 

autonomia e liberdade sua verdade; isso foi realizado. 

E não se preocupe com aqueles que estão na negação. 

Não se preocupe, tampouco, com aqueles que nada veem vir ou consigo mesmo, porque o 

Apelo de Maria vai recolocar os contadores a zero, se posso dizer. 

 

Então, viva. 

Viva, ame, faça o que a Luz pede a você, faça o que lhe dá prazer. 

Autocure-se, faça jejuns, ore, faça o que você quiser. 

É claro, inúmeros de vocês, como eu o disse, interessam-se pelo que pode acontecer, mas, 

se você olha objetivamente, se olha, unicamente, sua pequena vida, você se diz: «Bah, eu 

continuo aí, eu continuo a trabalhar, eu continuou com necessidades de dinheiro, eu 

continuo com necessidade de minha companheira ou de meu companheiro. Eu tenho 

necessidade de viver.». 

Sim, é claro, mas você vê, efetivamente, que há outra coisa que está aí, cada um de 

maneira diferente, com mais ou menos intensidade. 

 

Agora, se você está enredado ou incomodado pelo tempo que se escoa, isso quer dizer o 

quê? 

Que você não está, ainda, suficientemente estabilizado em sua eternidade, mesmo se é 

liberado vivo e viveu a totalidade da Onda de Vida. 

Você não está aí para você agora, você não está aí para os outros, você está aí para viver a 

verdadeira vida, aqui mesmo, nesse mundo, durante o colapso dele. 

Eu não sei se fui claro o bastante. 

 

Agora você vai ver isso passar de verde para maduro. 

Eu falei do prazo da segunda Estrela. 

Eu falei, hoje, da quaresma. 

No ano passado, houve bonitos meses, não é, com muitos eventos. 

Este ano há o mês de março, há o mês de Maria, há algumas egrégoras de festas ditas 

religiosas que são, antes de tudo, festas astronômicas, antes de serem festas religiosas, 

hein?, quer seja o solstício de verão, o solstício de inverno, a primavera etc. 

 

Então nós, o que é que nós fazemos, tanto Anciões, como Estrelas, como Arcanjos? 

Nós fazemos como vocês. 

Nós estamos cada vez mais alinhados no Absoluto e na verdade do Absoluto. 

O que quer dizer que, mesmo se você tenha a impressão de que você troca conosco e que 

isso chega pelo exterior..., quando nós dissemos, há anos, que nós estávamos no interior de 

vocês, o único mundo que existe são vocês. 

O jogo social e o jogo da relação fazem-no crer que há «o outro», faz crer que há Maria, faz 

crer que eu estou aí. 

Mas não há mais eu do que você aqui. 

Há apenas o Amor, e o Amor nada tem a ver com pessoas. 

O Amor é. 

Além de toda forma e, eu diria, mesmo, além de todo confinamento pelos maus rapazes. 

É isso a Liberdade. 
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Isso não é para acreditar, é vivê-lo. 

 

E a partir do instante em que você o vive, mesmo se você está, como dizer..., interessado 

pelo que se desenrola na Terra ou nos céus, você não está mais impaciente, você não está 

mais na expectativa. 

Você permanece na alegria, porque sabe que sua verdadeira nutrição é a alegria de quem 

você é e, certamente, não a destruição final da matriz de 3D dissociada. 

Ela já está registrada oficialmente, para inúmeros de vocês. 

 

Eu diria, fazendo um jogo de palavras que, para o efêmero, a Eternidade está longe. 

E eu diria que, para o efêmero, também, a Eternidade está muito longe, sobretudo, nos 

últimos momentos. 

Porque é como quando você vê uma linha de chegada e que você corre cada vez mais 

rapidamente, esperando repousar, você vê a linha de chegada que se desloca, 

progressivamente e à medida que você corre. 

Mas isso não é linear, não é mais linear. 

O tempo não é mais linear. 

A gravidade, a gravitação não é mais linear. 

Quantos de vocês têm vertigens? 

Quantos de vocês, mesmo muito jovens, esquecem-se dos nomes, esquecem-se dos 

conceitos, esquecem-se do que estudaram ou, ao contrário, descobrem novas coisas, novos 

talentos? 

Tudo isso vocês vivem. 

 

Então, agora, sim, a Terra de 3D continua aí, mas a Terra de 5D já está aí, ela também. 

É preciso apenas que a preeminência da Eternidade seja tal, que não haja mais qualquer 

lugar para o efêmero. 

Naquele momento, você estará em estase. 

Maria vai avisá-lo, você sabe. 

Mas atenção, ao observar os sinais da Terra ou seus sinais interiores, para não ficar 

tributário de algo que você situe no futuro. 

Porque, aí também, de algum modo, é uma resistência, porque você se projeta através 

disso, quer você queira ou não, liberado ou não, aliás. 

De algum modo, sua consciência dirige-se a algo que você vive, no entanto, no interior, mas 

que não chegou ao nível coletivo, e que, no entanto, é manifestado, uma vez que a 

Liberação é efetiva. 

Há um momento coletivo. 

Esse momento coletivo, todos os profetas, todos os místicos falaram-lhes disso. 

 

Então, é claro, se se toma Bença Deunov, Orionis, ele havia dito, em sua vida: «Virá um 

Fogo do céu e tudo será regenerado em um instante.». 

É claro que isso está escrito. 

Não há qualquer meio de derrogar, exceto para aqueles que vocês poderiam chamar não os 

ursinhos, ah, os ursinhos fofinhos, vocês dizem. 

São aqueles que projetam um mundo melhor, no qual «todo mundo é belo, todo mundo é 

gentil». 

Isso não é possível, na 3D dissociada. 



20 
 

Isso, em contrapartida, já existe para alguns de vocês, porque sua consciência, mesmo se 

esse corpo efêmero está aí, já passou à 5D ou à 3D unificada. 

Aqueles que estabeleceram relações de amor, por exemplo, com a natureza, com irmãos e 

irmãs, com eles mesmos. 

 

Portanto, é a pessoa, o que pode restar de efêmero que, por vezes, manifesta-se, e pode 

não duvidar, mas estar impaciente ou irritada, talvez. 

Mas não há mentira alguma. 

E, aliás, mesmo se isso esteja registrado oficialmente, eu deveria dizer-lhes que aqueles de 

vocês que são liberados vivos e que se mantêm, frequentemente, nessa liberdade interior, 

não se importam com o evento final, nem mesmo com o Apelo de Maria, porque, para eles, 

isso já está registrado. 

Eles o viverão como todo mundo, mas não se preocupam mais do que isso. 

Porque, se você passa seu tempo a procurar sinais nas mídias, nos aspectos científicos ou 

em si mesmo, você não vive. 

Você está voltado para si mesmo, portanto, para o efêmero. 

Aproveite, eu diria, plenamente, sua eternidade, o que quer que lhe peça a vida. 

 

Outra questão. 

 

Questão: tendo em conta as datas limites, pode-se daí concluir que se está nos cento 

e trinta e dois dias? 

 

Então, segundo o quadro cronológico que lhes deu Anael, os cento e trinta e dois dias 

começam apenas após o Apelo de Maria. 

Parece-me, vocês não ouviram Maria, exceto, talvez, ao nível individual, ao nível de suas 

comunhões, mas não houve Apelo coletivo, ainda. 

Há as Trombetas que aparecem em alguns lugares da Terra, de maneira cada vez mais 

intensa e flagrante, há os meteoritos que são cada vez mais intensos e visíveis, mas o apelo 

de Maria não ocorreu. 

Você, talvez, viveu-o a título individual, quando Maria já o chamou por seu nome, há 

numerosos anos. 

Uma vez basta. 

Depois, bem, há apenas que viver. 

 

Então, os cento e trinta e dois dias começarão, de maneira definitiva, a partir do primeiro dia 

das Trombetas. 

Mas eu não falo das Trombetas em um lugar ou em outro, isso deve ser em toda a Terra ao 

mesmo tempo. 

Mas não em um continente ou em outro, porque, aí, se você olha as informações, você verá 

que os territórios nos quais elas são ouvidas não são mais limitados como anteriormente, a 

alguns quilômetros ao redor do lugar no qual eles foram gerados pelo atrito do céu e da 

Terra, mas essas zonas podem estender-se sobre várias centenas de quilômetros ao 

mesmo tempo, no mesmo dia e na mesma hora. 

Portanto, isso ganha, mas não é, ainda, coletivo. 

Quando nós falamos de Trombetas, não são as Trombetas cada vez mais frequentes em 

qualquer lugar, são as Trombetas por toda a parte ao mesmo tempo. 
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E isso, você sabe, é ligado à chegada de Nibiru, e de tudo o que acompanha Nibiru, no 

caso, os irmãos intergalácticos, no caso, as embarcações da frota Mariana que estão 

posicionadas, isso lhes foi dito, para a maior parte delas, de maneira invisível, ou seja, na 

Terra de 5D, acima de alguns lugares estratégicos. 

 

São os últimos véus que caem. 

A título individual, muitos de vocês não têm mais véu algum. 

Como eu dizia, podem restar hábitos ou, ainda, algumas crenças, é tudo. 

Agora, a Terra de 5D nasceu; simplesmente, a Terra de 3D não foi, ainda, desagregada. 

Mas você pode constatar que há uma preparação maciça, há diminuições da gravidade em 

alguns lugares, que não são ligadas, por exemplo, a chuvas ou a ventos, mas há montanhas 

inteiras que desmoronam. 

Isso é o desaparecimento local da gravidade, porque a última camada isolante foi perfurada. 

A Luz adamantina acumula-se, cada vez mais, na superfície da Terra e em vocês. 

Agora, eu repito, não faça projetos em relação a uma data limite, que se situaria, por 

exemplo, em 15 de agosto. 

Os cento e trinta e dois dias começarão a partir de agora e, em todo caso, antes que o ano 

seja concluído, é evidente. 

Mas ninguém conhece a data nem a hora. 

Nem nós, nem vocês, nem a Terra, nem o próprio Nibiru. 

Porque há entre vocês quem já captou Nibiru, há, mesmo, eu creio, há alguns anos, quem 

canalizou Nibiru. 

 

Se você está tomado pelas datas, diga-se que é a pessoa que está tomada pela data, não o 

que você é. 

Sobretudo que, em relação a uma data, mesmo quando houver o Apelo de Maria, a partir do 

início das Trombetas por toda a parte na Terra, há os que estarão, como eu disse, ainda na 

negação, e que nada verão. 

Nem todo mundo tem..., nem todos os irmãos e irmãs do planeta têm os mesmos futuros 

nem a mesma evolução, é isso a Liberdade. 

Há apenas um suporte de vida ilusória que ele não existirá mais. 

Mas a vida continuará a existir, quer você seja Absoluto na 3D unificada, quer você deixe 

esse corpo ou que você se sirva de seu corpo, uma vez que você nada é de tudo isso. 

 

E lembre-se de que quanto mais a Luz trabalha você, mais ela lhe mostra coisas, mais você 

cresce em Alegria. 

Quem não está na Alegria é a pessoa. 

Quem está na Alegria é sua eternidade, e isso deve traduzir-se aqui, no efêmero desse 

mundo. 

A Ascensão não passa alhures; é uma transmutação total de sua matéria. 

Quer você tenha necessidade dessa matéria ou não, aliás, porque os mecanismos 

vibratórios de sobreposição do corpo de Existência, de transferência de consciência no 

corpo de Existência são, muito precisamente, o que lhes permite viver isso, sua eternidade. 

 

E, é claro, eu lhes disse, nos meses de dezembro e novembro, que havia, efetivamente, a 

cenoura e a vara. 

Mas se não houvesse cenoura e vara, se não houvesse a esperança da Liberdade..., 

quantos de vocês já haviam parado? 
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A perseverança é algo que faz falta a muitos seres humanos. 

Isso não é um problema de vontade, é claro, nem um problema de ética, nem de 

integridade, é apenas um problema de atenção e de intenção. 

Você mesmo vê, quando você está com irmãos e irmãs que não vibram, que nada vivem, 

isso acontece a você, em sua família, perto de você ou em reuniões, em saídas, você vê 

bem que esses dois tipos de funcionamento nada têm a ver um com o outro. 

Vocês são seres humanos, todos os dois, vocês têm o mesmo coração e, no entanto, o que 

é manifestado não é a mesma coisa. 

 

Portanto, não há mais que procurar datas. 

É nesse sentido que tudo o que eu lhes havia dito e o que havia dito Anael, nessa 

cronologia, está absolutamente exato. 

Eu havia dado uma data de probabilidade; essa data de probabilidade, nada aconteceu, 

pelo menos de visível exteriormente, mas será que isso o reforçou no que você é na 

eternidade, ou será que isso o afastou de sua eternidade e recolocou no efêmero? 

É nisso que você vê onde você está. 

Quais são os medos que estão, ainda, em você? 

Quais são as coisas que você não viu e que a Luz ilumina, liberado ou não, que vibra ou 

não? 

Não para ter a impressão de que é preciso, ainda, purificar ou transformar coisas, mas, eu 

repito, para ajustá-los ao mais próximo da Eternidade, no momento vindo. 

Todo o resto são disparates, e todo o resto permite-lhe experimentar, se posso dizer, 

mesmo na ilusão, as alegrias da Eternidade. 

 

Mas preste atenção com sua consciência e sua própria atenção, para não entrar, como em 

2012, em uma expectativa ou uma esperança. 

É claro que as coisas teriam podido acontecer em outros tempos. 

Elas teriam podido acontecer, por exemplo, como foi dito por Orionis, quando ele foi Miguel 

de Nostradamus, que havia falado do ano de 1999. 

É claro, isso teria podido acontecer em 2012. 

E aí, isso acontecerá agora. 

Mas isso já aconteceu, ao nível de sua eternidade, que veio com você, com a revelação de 

Cristo, a revelação da vibração, de sua Presença, do Si, da Existência ou de seu próprio 

desaparecimento no Absoluto. 

 

Mas a data continuará, em um sentido linear, apenas uma questão de pessoa. 

Em contrapartida, há ciclos astrofísicos, nós o dissemos, são todos os cinquenta e dois mil 

anos. 

Mas que representa..., e aí, eu serei severo com vocês, eh…, as Núpcias Celestes 

ocorreram, a liberação da Terra está registrada oficialmente desde 2012, mas o que você 

espera, ainda, para ser o que você é? 

Você acredita escapar das ilusões, das resistências, no momento do Apelo de Maria, 

mesmo se alguns de vocês caírem, naquele momento, mesmo não abertos, absolutamente, 

em um êxtase total, porque reconhecerão a mamãe do céu? 

 

Felizes os corações puros, felizes as crianças, eu sempre disse, por exemplo, para não se 

preocupar com as crianças, mas, sim, consigo mesmo. 
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As crianças serão, naquele momento, seus maiores guias, sobretudo aqueles que estão, 

ainda, abaixo de quatorze anos. 

Portanto, atenção para não criar, você mesmo, mesmo através dessa alquimia entre o 

efêmero e o Eterno, algo que se situe em um tempo ulterior. 

Aliás, todos os seres que passaram nessa Terra, não, unicamente, os Melquisedeques ou 

as Estrelas, todos os seres que viveram processos de liberação, todos disseram que o 

tempo não existia. 

O tempo é uma construção holográfica ligada ao confinamento. 

Tudo se desenrola ao mesmo tempo. 

A própria ideia da sucessão linear do tempo decorre, diretamente, da gravidade e do 

confinamento. 

De nada mais. 

 

Então, é claro, é difícil a compreender, quando estamos encarnados nessa Terra, porque 

há, é claro, contingências: o nascimento e a morte, já. 

Mas terminou. 

O fim não é a morte, é o que crê a pessoa, e é no que acreditará, naquele momento, aquele 

que permanecer na pessoa. 

Mas não espere o fim para ser livre. 

A autocura, o jejum, a dança do Silêncio, o reencontro com os Elementos, todos esses 

elementos que lhes foram dados há dezesseis ou dezoito meses, eu diria, permitem-lhe, 

real e concretamente, ajustá-lo ao mais próximo de sua eternidade. 

Então, não perca tempo a esperar, seja o que você é já, e viva. 

 

Aliás, nós sabíamos, pertinentemente, antes, mesmo, da reunião do conselho intergaláctico 

dos Melquisedeques – porque nós temos, alguns de nós, o hábito de liberação de mundos, 

antes desse Sistema Solar – que sempre reencontramos, como vocês dizem..., os mesmos 

«padrões», os mesmos comportamentos: a expectativa, a esperança, a fé, a caridade, mas, 

o mais importante, é o Amor. 

Lembre-se do que foi dito nas escrituras, mesmo se elas tenham sido alteradas, se posso 

dizer: o que quer que você viva, o que quer que você manifeste, se você não é o Amor, isso 

para nada serve. 

Isso quer dizer que você não está, ainda, em sua eternidade. 

E como você pode amar, quando você diz, por exemplo, mal de alguém, qualquer que seja, 

quer seja seu marido ou o pior dos inimigos? 

É isso, também, que é preciso reajustar. 

Não é mais tempo de ofender, não é mais tempo de julgar. 

Porque, lembre-se: na medida com a qual você julga, você se julgará a si mesmo, no 

momento vindo. 

Não há ninguém para julgar você. 

Hein?, eu o lembro de que o inferno é na Terra, mesmo se a vida seja magnífica, não 

alhures. 

Não há inferno, não há paraíso. 

Há apenas a verdade da Vida e do Amor. 

Todo o resto não dura. 

 

Mas eu terminarei por essas palavras: o fim é longo, sobretudo na extremidade. 
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É tanto mais longo, quer você esteja na pessoa ou no efêmero, quanto mais se aproxima do 

evento, mais isso lhe parecerá muito longo. 

Você constatou, aliás, que o tempo encurta ou estende-se. 

Você faz alguma coisa, dez horas passaram. 

Ou então, ao inverso, por momentos, o tempo parece ter parado. 

 

Do mesmo modo que, se você está em um lugar no qual a microgravidade modifica-se, você 

vai sentir o quê? 

Não mudanças de humor. 

De repente, você vai sentir-se muito pesado. 

E, em outros momentos, você vai sentir-se muito, muito leve. 

E eu não falo de dissociação astral ou de falta de ancoragem na terra. 

São modificações da gravidade que fazem isso. 

Vocês têm, todos, por momentos, a impressão, quer seja ao acordar ou não importa 

quando, de ser esmagado, de pesar três toneladas, e, em outros momentos, de ser muito 

leve, sem poder controlar o processo. 

É a mesma coisa para aqueles que têm os sons nos ouvidos; há dias, está muito, muito 

próximo da tonalidade das Trombetas ou do Apelo de Maria. 

Tudo isso não depende de você, nem mesmo de suas resistências, é esse ajuste final, 

extremamente fino, que se produz, ou não, para cada um, mas que está a caminho. 

 

Outra questão. 

 

Questão: na Bíblia, Jesus diz que a grande tribulação será encurtada por causa dos 

escolhidos... 

 

Perfeitamente, é exatamente isso. 

 

Questão: … isso concerne aos cento e trinta e dois dias? 

Da tribulação da guerra de Gogue e Magogue, citação de Marcos: «Sim, se o Eterno 

não tivesse encurtado os dias, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos 

escolhidos que ele escolheu, ele encurtou os dias.». 

 

Perfeitamente. 

Mas o que é encurtado são as tribulações, mas não o fim. 

As tribulações, quanto mais vocês avançam nos dias, mais o elástico vai voltar rapidamente, 

e mais, é claro, os cento e trinta e dois dias parecerão..., como vocês estarão, para a maior 

parte, ou mortos, ou alhures, ou transferidos a lugares, ou em seu corpo de Existência, o 

tempo não lhes aparecerá do mesmo modo. 

Exceto para aqueles que estão na resistência ou que decidiram viver o Juramento e a 

Promessa, fechados em concepções errôneas e em vivências errôneas. 

Mas, para todos os outros, efetivamente, os dias serão abreviados e, no entanto, todo 

mundo viverá o mesmo evento. 

Mas as tramas temporais de 5D, de 3D unificada, de Absoluto, dos reagrupamentos dos 

Círculos de Fogo não estarão no mesmo tempo. 

E, isso, você não pode compreender. 

Só aquele que vive a Liberação e o Absoluto à vontade é capaz de compreender que o 

tempo é uma ilusão, porque ele o vive. 
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Para alguns, o tempo será encurtado, os dias serão abreviados; para outros, o tempo vai 

parecer ainda mais longo. 

E ele será mais longo, porque os cento e trinta e dois dias contados na Terra, que 

correspondem, também, ao que havia sido dado em outro ciclo de três anos e meio de que 

eu havia falado – de 21 de dezembro de 2012 até o início deste ano, isso dá três anos. 

Dois tempos, um tempo, a metade de um tempo, ou seja, três anos e meio, eu já havia dito 

isso; vocês estão dentro. 

Do mesmo modo que o tempo é o mesmo para todo mundo, de momento, a percepção do 

tempo é diferente para cada um. 

Você sabe, em suas vivências, há os que estão sempre atrasados, outros, sempre 

adiantados. 

A um dado momento, no mesmo lugar de vida, durante as tribulações, cada um evoluirá em 

um espaço de tempo e de vida que lhe será próprio. 

 

Eu o lembro de que a Terra deve parar de girar durante três dias e duas noites, ou dois dias 

e três noites, depende em qual sentido se toma, e que é nesse período, após o Apelo de 

Maria, que a última reversão ocorrerá, desembocará em sua evolução. 

Quer seja Círculo de Fogo, quer seja evacuação pelos Arcturianos, Andromedianos, quer 

seja nas tribulações dos cento e trinta e dois dias, cada um estará, muito exatamente, onde 

deve estar, ao nível geográfico, mas, também, ao nível temporal, em todo caso, do que 

restará da ilusão do tempo. 

Mas a frase da Bíblia é absolutamente verdadeira, e eu creio que você identificou Gogue e 

Magogue, é claro, uma vez que tanto os maus rapazes como as forças de Luz sabem, 

pertinentemente, que tudo se joga aí embaixo, ou seja, você sabe, na Síria. 

Mas não unicamente. 

Há múltiplas zonas de atrito na Terra, que podem apenas desembocar em uma 

conflagração e uma confrontação, como vocês o viveram em si mesmos, na sobreposição 

de seu efêmero e de sua eternidade. 

 

Lembre-se: há muito numerosas Moradas na casa do Pai. 

O único momento comum é o Juramento e a Promessa, no momento das Trombetas e do 

Apelo de Maria. 

Mas, mesmo essa vivência, será profundamente diferente para cada um. 

Alguns já viveram interiormente, nós havíamos falado disso durante o ano de 2012, no 

início, no momento da Onda de Vida, e mesmo um pouco antes, nós havíamos dito que 

alguns de vocês seriam liberados antes do fim, no momento da liberação da Terra. 

Esse foi o caso com a Onda de Vida. 

E depois, esses irmãos e essas irmãs aperceberam-se de que, mesmo estando liberados, o 

efêmero continuava aí. 

É por uma boa causa, como é dito no texto que você acaba de citar. 

 

Questão seguinte. 

 

Questão: os cento e trinta e dois dias já começaram, ou começarão apenas após o 

Apelo de Maria, e a ordem dos eventos dados por Anael continua válida? 

 

Não, aí eu já respondi, é claro, efetivamente. 
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A ordem cronológica, você pode pô-la em um tempo empilhado, não é? 

Ele deu uma sucessão – lógica, no momento em que ele falou – essa sucessão continua a 

mesma, mas não, necessariamente, na mesma ordem. 

O que é certo é que as Trombetas são preliminares ao Apelo de Maria, sempre nos mesmos 

lapsos de tempo. 

E se tentará..., quem «se»? 

Não nós, não vocês, mas a globalidade da Confederação Intergaláctica de Luz, a Fonte, os 

Arcanjos, nós, vocês, todos, nós tentaremos fazer com que haja uma espécie de sincronia 

total entre o Apelo de Maria e os cento e trinta e dois dias. 

 

Mas, é claro, esses cento e trinta e dois dias de que falamos não lhes parecerão durar cento 

e trinta e dois dias. 

Para alguns, isso durará uma hora, para outros, o ensinamento parecerá durar, 

efetivamente, uma eternidade. 

É a consciência liberada que cria um pseudotempo nessa Terra ascensionada, mas o tempo 

é uma convenção. 

Você sabe que esse mundo é uma ilusão; na moda, diz-se que é um holograma ou uma 

simulação informática, porque é o que se aproxima mais disso. 

Mas o tempo não existe, real e concretamente. 

Exceto para a pessoa, exceto para as estações. 

Você tem a impressão de que o tempo é linear, você tem a impressão de que você nasce, 

de que você cresce, de que você envelhece, é perfeitamente verdadeiro para a pessoa, mas 

isso em nada concerne ao Espírito. 

Em nada, absolutamente. 

 

Outra questão, escrita ou oral. 

 

Questão: surpreende você que nós continuemos aí, sete semanas após a data limite 

que você deu? 

 

A data limite que eu dei era em relação ao aparecimento da segunda Estrela, não é? 

A segunda Estrela, eu sempre disse que não importa qual cometa podia desempenhar esse 

papel. 

Ora, acontece que Nibiru, Hercobulus é, também, ligado a um cometa, mesmo se não seja 

um cometa, porque a trajetória não é a trajetória de um planeta que gira em torno do Sol, 

com uma revolução solar que pode durar X ou X tempo. 

Aliás, o tempo não passa do mesmo modo. 

Imagine que você pudesse viver em Plutão, por exemplo, mas você não teria, 

absolutamente, nesse corpo de carne, o mesmo desenrolar temporal. 

Você sabe muito bem que, nos cálculos de Einstein, quando você viaja na velocidade da 

luz, o tempo que se escoa não é o mesmo, então, você pode imaginar que, nos mundos 

eternos, os mundos da Eternidade e livres, o que você nomeia o tempo não pode existir. 

É a pessoa que é sujeita ao tempo, e os sistemas confinados. 

 

Eu diria – mas isso nos levaria demasiado longe – que a particularidade do tempo é ligada a 

uma particularidade espacial. 

É a deformação do espaço que cria o tempo, tal como você o percebe na Terra. 
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Não se esqueça, como Bidi disse há anos, e que ele repetiu há pouco tempo: tudo isso é 

apenas uma cena de teatro, não, unicamente, a Terra, mas mesmo nós, onde nós estamos. 

Nós aceitamos desempenhar um papel, assim como alguns de vocês aceitaram nosso 

convite para desempenhar um papel, é similar. 

E eu diria, mesmo, que o melhor modo de apreender isso é voltar-se, cada vez mais, para 

seu coração, ao centro do centro; todas as respostas ali estão. 

Nós viemos em apoio, como vocês estão no apoio de seus irmãos e irmãs que dormem, 

mesmo se eles recusem, mesmo se eles não acreditem, mesmo se eles não o vivam. 

 

E depois, dizemos que, em relação a essas semanas que se escoaram, isso lhes permitiu 

ver onde vocês estão. 

Porque eu vou responder sem rodeios: se você procura, ainda, uma data, você está na 

pessoa e em nenhum outro lugar, mesmo se tenha vivido a Onda de Vida, mesmo se você 

viva todos os seus chacras abertos e o Canal Mariano perfeitamente permeável. 

Mas isso faz parte do jogo, aí também, de ver-se a si mesmo – talvez não no momento em 

que você o viva, mas, eu diria, sobretudo, a posteriori – onde você tem sido, ainda, uma 

pessoa, e onde você não tem sido mais uma pessoa – mesmo deixando essa pessoa viver. 

 

O único evento coletivo na mesma linha de tempo é, eu diria, a intersecção de todos os 

ciclos temporais, no momento do Apelo de Maria. 

É tudo. 

Depois, vocês estarão, todos, mesmo aqueles que vão aos Círculos de Fogo, em tempos 

diferentes. 

Então, é claro, isso parece absurdo e difícil ou, mesmo, impossível a viver. 

Esse será, no entanto, o caso, porque vocês não vibram, todos, com a mesma origem 

estelar, vocês não vibram, todos, com a mesma alma, se ela está ainda aí. 

 

Então, eu repito, aproveitem dessa suspensão que é atribuída não pela Terra, nem por 

vocês, nem por nós, mas pelas circunstâncias, para afinar sua eternidade e torná-la cada 

vez mais manifesta. 

E isso não é uma técnica, mesmo se haja técnicas que lhes foram dadas e que vocês 

podem, amplamente, utilizar, quer seja a dança do Silêncio, os cristais, o yoga da Unidade, 

pouco importa. 

Mas eu diria que o mais fácil, neste período preciso, é, verdadeiramente, ficar tranquilo, 

viver o que vocês têm a viver sem preocupar-se com o que quer que seja mais que não ser 

a Vida e o Amor que vocês são. 

Se o Amor e a Vida que vocês são estão inteiramente presente, não pode ali haver 

questionamentos sobre uma data. 

Porque as datas terminaram, eu bem disse isso na última vez. 

 

O período de visibilidade de Nibiru, vocês sabem, é muito curto, e isso será possível apenas 

no momento em que Nibiru tiver passado de trás do Sol para frente do Sol. 

Essa velocidade era diferente; ela acelerava, ela desacelerava. 

 

Não espere o desaparecimento do mundo para desaparecer de sua pessoa. 

E eu já disse, e isso foi explicado, também, parece-me, por Irmão K e por outro ancião: é o 

Amor que é a chave. 

As vibrações foram etapas. 
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Você pode ter todas as vibrações, você pode ter vivido todas as liberações, você pode ter 

tudo compreendido, se lhe falta o Amor, isso para nada serve. 

E aí, eu falo do Amor voluntariamente, e não de Luz Vibral, porque o Amor deve ser 

manifestado do mais baixo ao mais alto, ou seja, desde aquele que você detesta até aquele 

que você mais ama em suas relações ou em suas situações. 

Se não há o mesmo Amor, você não está no Amor. 

E isso, também, é uma lição que vai tornar-se... 

Então, é claro, você tem a certeza de não mais estar confinado após o momento coletivo, 

mas sua evolução não é a mesma, seu caminho... 

Há tantos caminhos como casas nas Moradas do Pai. 

 

Outra questão. 

 

Questão: Maria disse-nos que haveria um evento importante antes do Natal... 

 

Perfeitamente. 

 

Questão: … no entanto, eu tenho a impressão de que nada de importante aconteceu. 

O que é? 

 

Isso quer dizer que você nada viveu de importante, e eu posso garantir-lhe que muitos 

irmãos e irmãs, mesmo se não tenha sido um momento coletivo, viveram, mesmo se eles 

não tenham, ainda, se conscientizado totalmente, uma mudança, uma revolução e um 

paradigma total. 

Qual é essa mudança total? 

Para aqueles de vocês que a viveram, vocês não estão mais apegados a nada, e vocês 

aceitam a vida, no entanto. 

Aí está a grande verdade. 

 

Houve um desaparecimento, para inúmeros de vocês, do apego à sua própria pessoa, 

mesmo no efêmero. 

Mas atenção, isso não é uma recusa da vida, é uma verdadeira transcendência da vida, ou 

seja, o corpo de Existência está inteiramente aí para esses seres. 

Mas não confunda o que disse Maria para antes do Natal e o que, efetivamente, produziu-se 

antes do Natal. 

E, mesmo se você tenha a impressão de não tê-lo vivido naquele momento, é hoje, ou seja, 

depois do início do ano, que você pode constatar o que mudou em você. 

Olhe. 

Olhe suas necessidades, quer sejam alimentares, quer sejam amorosas, quer sejam 

afetivas. 

Outros, em contrapartida, é o inverso. 

Eles estão ainda mais sobrecarregados, se posso dizer, por medo, unicamente. 

E agora, há os que estão ainda insensíveis, totalmente, mas há seres que estarão 

insensíveis; mesmo se eles sejam obrigados a viver a estase, eles nada verão, eles nada 

sentirão, eles ficarão na estase e, depois, continuarão a viver a linearidade do tempo nas 

tribulações, como foi dito, dos cento e trinta e dois dias. 
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Mas esses cento e trinta e dois dias não são, em caso algum, mesmo como alguns canais 

puderam imaginá-lo ou crer, cento e trinta e dois dias tais como vocês os descontam hoje. 

São cento e trinta e dois dias de tribulações, para aqueles que vivem as tribulações, mas, 

para aqueles que estão mortos ou que deixaram o corpo ou que foram levados, isso nada 

quer dizer, cento e trinta e dois dias. 

Isso durará cento e trinta e dois dias exteriormente, para aqueles que estarão nas pessoas, 

mas nos Círculos de Fogo..., porque há os que devem ter-se colocado questões, «o que é 

que se vai comer», «onde é que se dorme»… nós jamais dissemos que esses cento e trinta 

e dois dias durariam cento e trinta e dois dias nos Círculos de Fogo, isso vocês não podem 

compreender. 

Isso poderia durar o equivalente a uma hora, o equivalente a uma eternidade, em termos 

temporais. 

Aí está porque eu digo que cada trama temporal e cada ciclo temporal de cada um será 

profundamente diferente, onde quer que você esteja localizado geograficamente. 

 

E agora, eu vou acrescentar isso: quaisquer que sejam as circunstâncias privilegiadas que 

tenham emergido nessa Terra desde 1984, ou seja, mais de trinta anos agora, uma 

geração, será, por exemplo, se tomo Irmão K, se tomo Um Amigo, se tomo Mestre Philippe, 

será que eles esperaram um momento coletivo para ser o que eles eram? 

Não. 

E eu diria, mesmo, que hoje, contrariamente ao que eu pude dizer durante o ano 2012, se 

você espera, ainda, alguma coisa, é que você não viveu a totalidade do que você é. 

Restam fragmentos, restam ganchos. 

Mesmo se não sejam resistências, você está, ainda, submisso ao efêmero, alguns de vocês. 

Eu falo da consciência, eu não falo das necessidades alimentares, de vestir-se, de dormir, 

de afeição e outros, eu falo da própria consciência. 

Porque, à força de aguardar esse evento, ou de esperá-lo ou temê-lo, pouco importa, você 

despolariza sua consciência da Eternidade e do Absoluto. 

 

Então, o cenário, ele foi dado, de uma vez por todas e, eu diria, mesmo, é aí que eu queria 

chegar, que, mesmo se não houvesse qualquer fim dessa 3D, imaginemos isso: nós 

falhamos na liberação da Terra. 

Mas você, você é liberado. 

Imaginemos que não tivesse havido a liberação do núcleo cristalino da Terra em fevereiro 

de 2012. 

Muitos entre vocês, e cada vez mais, vivem as Coroas radiantes. 

Isso lhe dá a certeza, no momento de sua morte, de seu desaparecimento, de não mais 

estar preso pelo túnel de Luz, de não mais estar preso pelos fantoches, que tomaram as 

máscaras de sua família ou de Arcanjos, e de cruzar tudo isso alegremente, atravessar o 

Sol e estar livre. 

É por isso que não se deve ter crenças, em qualquer evolução que seja. 

Não dê peso a qualquer imagem, não dê peso a qualquer mensagem que nós lhes damos. 

Aliás, a maior parte de vocês dorme, agora. 

 

É preciso suprimir todas as muletas, é isso, tornar-se autônomo. 

Irmão K desenvolveu isso de diferentes modos, durante todos esses anos, parece-me, e em 

sua vida também, não? 
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É claro, as circunstâncias são específicas; são circunstâncias que se reproduzem, você 

sabe, em termos temporais, a cada vinte e cinco, a cada cinquenta mil anos, em graus 

menores, a cada quatro mil anos. 

Mas por que alguns de vocês esperam, ainda, esse evento coletivo para perceber o que 

vocês são? 

O que é que os impede de perceber agora? 

Vocês podem viver na mesma Eternidade, quer esse mundo esteja aí por mil anos ou que 

ele esteja aí por um dia, uma vez que vocês estão liberados. 

Portanto, eu diria, mesmo, que é uma perda de tempo, porque esse tempo que você perde a 

duvidar, a projetar, a procurar, é tempo perdido para o Amor que você poderia dar ao seu 

redor, e o Amor que você pode ser ao seu redor. 

Seja o mais simples possível. 

A humildade, a simplicidade, nós temos falado disso longamente também. 

É preciso ir, verdadeiramente, ao essencial, agora. 

 

Nós temos, é claro, sempre, muito prazer por estarmos juntos, e vocês também, por 

estarem juntos, independentemente de nós. 

Mas vocês estão juntos para viver, mesmo se seja na ocasião de alguns dias, de alguns 

momentos. 

Será que você apreende isso? 

Nós não voltaremos, jamais, nas datas. 

Eu lhes disse, em dezembro, que não havia mais cenoura, mais vara, e que estava em 

curso. 

O que é que você precisa mais? 

O dia e a hora do Apelo de Maria? 

Ninguém conhece a data. 

Mas é agora. 

Eu o disse, em dezembro, e eu lhes digo, mesmo hoje, que já aconteceu. 

Então, é claro, a questão que acaba de ser dita aí: «Eu tenho a impressão de nada ter vivido 

no Natal». 

Você esperava o quê? 

Ver uma embarcação Arcturiana? 

Não, é sua consciência que mudou. 

Objetivamente, vocês são os mesmos que antes das festas? 

Objetivamente. 

Então, isso pôde degradar-se, devo admitir, para aqueles que resistem, mas houve uma 

mudança, importante: os laços com o efêmero modificaram-se. 

Eles desapareceram ou reforçaram-se. 

 

Você vê, efetivamente, se você é impactado ou não pelo que pode desenrolar-se em seu 

corpo, em suas relações, ou não. 

Está aí a mudança, em um sentido ou no outro, como eu expliquei. 

Mas tudo isso, quer seja no bom sentido, se se pode dizer, ou no mau sentido, representa 

apenas uma preparação. 

E aproveite desses «tempos reduzidos», nos quais tudo já está registrado, eu o repito, para 

amar além de toda medida. 
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Então, é fácil amar aqueles que se ama, mas é mais difícil amar aqueles que se detesta e, 

no entanto, há, também, Cristo nele, mesmo nos fantoches, mesmo nos Dracos. 

Enquanto você não vê isso, você não está livre, vibrações ou não vibrações, sobretudo 

neste período. 

Tudo isso vai aparecer-lhe como o nariz no meio da cara, se já não é o caso. 

E não em muito tempo, se já não foi feito, você constatará, em si mesmo, que se você tem 

um pensamento que lhe atravessa, mesmo se você tem as Coroas ativas, e que, de 

repente, você se põe a ter um pensamento, dizer: «essa pessoa, eu não a amo», ou «eu 

quero dizer a ela suas quatro verdades», você vai aperceber-se de que é a você que você 

faz mal e, certamente, não ao outro. 

Portanto, tudo o que o afasta mais, eu mesmo encontrei uma frase para isso, há alguns 

meses: «É aquele que diz que é». 

Lembre-se: é exatamente isso. 

 

Tudo o que você vê no exterior apenas pode estar presente em você. 

Se você vê a violência, se você vê a estupidez, é que ela está em você. 

Nenhum outro lugar, uma vez que o outro está em você, seja lógico. 

O outro não é você enquanto você considera e vive que você é uma pessoa, mesmo se 

você crê em Cristo, mesmo se você pregue a fraternidade. 

Aí, o que se pede a você, o que a Luz pede a você, não nós, é claro, é a autenticidade, a 

lucidez. 

Perdoem-se. 

Como Cristo disse: «Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem.». 

Perdoe-se a si mesmo, perdoe ao outro, ame seu pior inimigo, melhor do que seu amigo, ele 

tem mais necessidade. 

Aí está a graça da Luz. 

E você verá, por si mesmo, se já não foi feito, que você não terá mais qualquer expectativa 

em relação a um evento inscrito com uma data limite, que é real, eu não vejo como poderia 

ser de outro modo. 

 

Aliás, colocaram-me a questão, há dois meses, de saber se os maus rapazes não iam 

encontrar parada; mas eles encontram todos os dias, as paradas. 

Mas qual importância têm essas paradas em face da evidência da Luz e do Amor? 

Sua única força, eu o disse, é o Amor. 

O Amor à frente, o Amor atrás, o Amor à esquerda, o Amor à direita, o Amor amanhã, o 

Amor ontem, porque você pode, também, perdoar o passado, você pode, mesmo, agir em 

seu próprio passado, o objetivo não é de ensinar-lhe isso. 

Alguns de vocês descobriram isso. 

O tempo é maleável, você pode jogar no tempo sem dificuldade alguma, a partir do instante 

em que você não é mais uma pessoa – não unicamente – você não é mais, unicamente, 

essa pessoa, mas você é, realmente, a Eternidade. 

Ora, a nova Matriz Crística, tal como foi apresentada por Cristo, o Coro dos Anjos e o 

Espírito do Sol – vocês, talvez, leram no ano passado, ouviram, vibraram – é exatamente 

isso. 

 

Olhe entre as Estrelas, Ma Ananda Moyi, quando ela vivia os êxtases, isso podia durar 

meses, ou mesmo anos e, para ela, não havia tempo. 

Ela estava, no entanto, plenamente presente. 
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Ao olhar da pessoa, ela estava ausente, mas se as pessoas tentassem levantá-la, elas não 

podiam levantá-la. 

Ela estava fora do tempo e, portanto, fora do confinamento, mesmo estando presente. 

O que é que o impede, hoje, de viver o mesmo? 

Vocês têm, todos, em vocês, Vovô, vocês têm, todos, em vocês, Maria, é o que vocês são – 

mas não unicamente. 

Não confunda a História, a História histórica, se posso dizer, desses personagens, mas a 

matriz que eles portam – a matriz de Amor incondicional de Maria, a matriz de KIRISTI, 

Cristo. 

E, para isso, você não tem necessidade de representar-se em uma reunião ou em um 

discurso, você tem apenas necessidade de reconhecer essa evidência, se já não foi feito. 

E você verá que, naquele momento, nada mais em sua vida, aqui mesmo ou alhures, 

colocar-lhe-á questão, porque tudo se tornará muito evidente. 

 

Eu posso apenas redizer que você está vivendo sua liberação coletiva, com um ponto de 

encontro de todos os ciclos temporais, que é o Apelo de Maria. 

O tempo escoa, já, diferentemente, como eu disse. 

Para alguns de vocês, não há mais qualquer espécie de importância ao nível dos ritmos, 

outros entre vocês têm necessidade de ritmos, de deitar-se a tal hora, de comer a tal hora. 

Mas tudo isso não são resistências, são hábitos, nada mais e nada menos. 

 

Ora, quando o Sol levantar-se do outro lado que habitualmente, aí também, ele se levantará 

não no mesmo lugar; o tempo será diferente, a geografia da Terra também, é claro. 

Mas isso você vive, olhe ao seu redor, tudo o que desmorona, tudo o que se desagrega, os 

animais que partem, tudo o que se desenrola na Terra não é uma ilusão, parece-me. 

 

Então, é claro, você poderá discutir, dizendo: «mas isso pode durar, ainda, anos, ou mesmo 

toda a vida». 

Mas eu lhe respondo: «qual importância para aquele que está liberado?» 

Nenhuma. 

Entretanto, eu não posso dizer-lhe isso, isso seria mentir-lhe, porque o evento coletivo, 

efetivamente, ocorrerá, e em um futuro próximo, ou mesmo muito próximo, ou mesmo 

iminente... mas ninguém conhece a data. 

 

E pode-se dizer que o que se prepara, falou-se de Gogue e Magogue, ou seja, a Síria, o que 

quer que se diga nos termos pomposos nesse momento, de querer a paz, mas não é 

verdade, não há qualquer paz possível nesse mundo, você sabe bem disso. 

A única paz possível está em você, no Amor que você põe por toda a parte, não há outra 

paz. 

Nem com o dinheiro, nem com a afeição. 

A paz está em você, nós o dissemos e repetimos, como o mundo está em você. 

Então, o que você espera para ser a paz, o Amor e o mundo? 

A Luz nada mais pede a você. 

 

Há cada vez mais os que dormem aí, não é hora da pausa, no entanto... 

 

Ah, é hora da pausa, então, é tempo. 
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Nós fazemos um momento de pausa e não terminamos e, talvez, mesmo, voltarei outro dia, 

o dia todo, porque é muito interessante o que nós discutimos hoje. 

Eu diria que é a discussão final, de algum modo. 

É o momento do balanço, como o balanço anual das empresas, vocês sabem, fazem-se 

contas, mais/menos... 

Mas é preciso amar sem contar. 

 

Então, todo o meu Amor acompanhe-os, e eu lhes digo até não muito tempo. 

Obrigado por sua escuta. 
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O.M. AÏVANHOV – Março de 2016 – Parte 2 

 

 

Bem, caros amigos, vamos retomar nosso debate, se podemos dizer, e os esclarecimentos 

que lhes pareçam úteis. 

Então, bênçãos, momento de silêncio em comunhão... 

 

… Silêncio… 

 

Questão: outubro de 2011, dezembro de 2012, janeiro de 2016, três prazos claramente 

anunciados e orquestrados por vocês durante meses e, por vezes, anos, prazos cada 

vez ultrapassados no silêncio, sem reais esclarecimentos de sua parte. 

Essa «iminência crônica» que vocês cultivam, é ela uma estratégia da Luz para levar-

nos ao afinamento da consciência e do abandono? 

 

Não, eu não creio. 

Em 2012, era uma transformação e, como eu disse, parece-me, na entrevista anterior, 

esses episódios de datas reproduzem-se muito regularmente. 

Eu não vou voltar a mergulhar no passado da humanidade, mas vocês sabem que houve, 

já, períodos nos quais todo mundo esperava com terror, eu diria, por exemplo, no ano 1.000. 

Mas eu lhes falei de prazos anteriores, mesmo, a 2011, que foi, por exemplo, o ano 2.000, 

no qual nada aconteceu de visível. 

É preciso, efetivamente, compreender, e nós o temos explicado a cada vez, que o avanço 

da Luz, representado pelo Apelo de Maria e a chegada de Hercobulus, seguia uma 

dinâmica, se posso dizer, e uma cinética que nada tinham a ver com o tempo, tal como nós 

o compreendemos quando estamos encarnados. 

 

Agora, quando falamos da liberação da Terra, efetivamente, essa etapa realizou-se. 

Ela se realizou através de sintomas, sinais que vocês têm vivido em seus corpos. 

Agora, quando vocês falam de finalidade, quer seja através dessa questão ou a maior parte 

das questões, vocês todos esperam o fim dessa terceira dimensão. 

Mas esse fim, ele se produz em vocês individualmente, até certo limiar, ao mesmo tempo 

em intensidade e, eu diria, em número de irmãos e irmãs que vivem os processos. 

Hoje, nada mais há de tudo isso. 

Eu disse na última vez, em dezembro, que havia uma contagem regressiva, uma data limite, 

um fenômeno de elástico, e eu disse, mesmo, que os maus rapazes, como eu os chamei 

durante anos, nada poderiam. 

É, efetivamente, assim. 

 

Não há estratégia de cenoura e de vara agora, porque os processos estão, diretamente, em 

curso. 

Mas agora, essa questão, como inúmeras outras, fazem apenas traduzir, se posso dizer, a 

impaciência da pessoa em seu limitado, que quer reencontrar a totalidade de sua eternidade 

ou de seu ilimitado ou de seu eterno ou de sua Existência, chamem-no como quiserem, de 

maneira irremediável, definitiva e clara para o conjunto da humanidade. 

 

Eu disse, na última questão antes de nossa pausa, que esse processo estava registrado 

oficialmente. 
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Ele está registrado, ele está inscrito, ele está inscrito em datas, e eu disse, também, que 

ninguém conhece a data do fim da terceira dimensão. 

O ciclo que se produziu entre 2005 e 2012 foi o ciclo de liberação da Terra que foi 

consumado, eu diria, mesmo, em fevereiro do ano de 2012. 

Em seguida, havia probabilidades de que houvesse concordância com algumas datas que 

vocês conheciam, porque nós havíamos falado delas e elas são onipresentes, que era o 

calendário Maya. 

Eu disse, também, há pouco, o que representam, mesmo, cem anos em um ciclo de 

cinquenta e dois mil anos? 

Então, é claro, para sua vida limitada que dura, em geral, menos de cem anos, a 

perspectiva não é a mesma, é claro. 

Mas, novamente, e eu o redigo desta vez, as datas foram dadas, elas não serão mudadas 

nem por nós nem por vocês nem pelo que quer que seja que viria interferir com a própria 

Fonte. 

Aí está o que eu posso dizer. 

 

Agora, é livre a vocês desviar-se do que nós lhes dizemos e continuar a viver uma vida 

inscrita entre o nascimento e a morte. 

Vocês são muito numerosos a terem apreendido – e eu falo intelectualmente – mesmo sem 

tê-lo vivido, que, mesmo as grandes leis espirituais, como o carma, por exemplo, a 

reencarnação, são apenas ilusões que foram criadas pelos Arcontes e que não têm 

realidade objetiva alguma em relação ao que vocês são. 

O que espera, e o que sempre esperará uma data precisa com um evento coletivo, é a 

pessoa. 

Nós lhes falamos de eventos coletivos precisos: o Apelo de Maria, as Trombetas, os 

famosos três dias, os cento e trinta e dois dias, tudo isso em função do que nós analisamos 

de nosso ponto de vista. 

Os marcadores, em vocês, são, obviamente, as modificações de seu estado de consciência 

e as modificações de sua vibração e, se querem, diferentes ativações que se produziram em 

vocês. 

 

Agora, eu os convido, uns e os outros, a entrar no mais profundo de si e ver onde está a 

verdade. 

É claro, vocês podem dizer: nós mentimos a vocês. 

Ora, nós não mentimos sobre nada do que se desenrolava ao nível individual. 

A Onda de Vida, por exemplo: eu os remeto ao ano 2011, os primeiros irmãos e irmãs que 

viveram a Onda de Vida – e aqueles que não a viviam, para eles, isso não existiu. 

Houve, mesmo, eu diria, uma espécie de forma de cisão ou de separação entre aqueles que 

se nutriam de Luz, por nossas vindas, por nossas reuniões, entre aspas, e aqueles que se 

tornaram, realmente, a Luz. 

Enquanto você não se tornou, integralmente, sua eternidade, ou seja, liberado vivo – mas, 

ainda uma vez, podem-se empregar outras expressões – o que você tem a fazer com o fim 

coletivo, uma vez que você chegou ao fim da ilusão que lhe é própria, ou seja, a ilusão de 

sua pessoa? 

 

Haverá, sempre, na clarividência, na mediunidade, na espiritualidade, essa noção de 

esboço etéreo, de nova matriz, de visão no futuro, que corresponde a coisas, linhas de 

probabilidade que eu chamei de laços temporais há pouco. 
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Agora não há estratégia da Luz. 

Houve a estratégia, se querem, de dizer coisas que iam produzir-se, mas nós jamais 

dissemos que era o fim da terceira dimensão até agora; nós temos falado de liberação da 

Terra e de liberação individual. 

O momento coletivo dependia da liberação da Terra, dependia, antes do ano 2011 também, 

do que eu havia chamado de um limiar crítico de irmãos e de irmãs que haviam ativado uma 

ou várias das Coroas Radiantes, antes, mesmo, da Onda de Vida. 

 

Agora, o que está registrado oficialmente, está registrado na Eternidade. 

Resta registrá-lo, de maneira visível e tangível, para toda consciência presente na superfície 

da Terra, e está, nesse momento mesmo, desde o mês de dezembro; eu fui muito claro 

sobre isso. 

Agora, enquanto vocês ficam na análise da pessoa, é claro, vocês vão dizer que nada se 

produziu – de tangível – e, no entanto, produziram-se coisas concretas, geofísicas, que eu 

já havia anunciado, em parte, em minha encarnação, permanecendo muito evasivo sobre o 

Absoluto, por exemplo. 

Eu dizia, já, que havia algo acima do bem e do mal; eu dizia que havia um princípio que 

estava além dessa dualidade. 

É claro, à época, muitos irmãos e irmãs que me seguiam, que viviam ao meu lado, não 

puderam ir mais longe do que a superação da dualidade do bem e do mal. 

 

Hoje, há processos coletivos que estão em curso, e todos os sinais do painel estão em 

vermelho sangue. 

Isso quer dizer que o processo é, realmente, lançado de maneira objetiva, o que quer que 

nós digamos e o que quer que nós dermos como elementos. 

Portanto, não há estratégia deliberada da Confederação Intergaláctica de Luz, uma vez que 

nós esperamos, nós também. 

Eu os lembro, de qualquer forma, que faz trinta anos que eu parti desse plano, e trinta anos 

que eu, paciente, eu também, espero, se posso dizer. 

Mas essa paciência não se acompanha de uma impaciência, nem de uma aspiração, nem 

de um desejo, mas, sim, da evidência do que ia desenrolar-se nos trinta anos que se 

escoaram a partir da primeira descida do Espírito Santo, eu os lembro, em 1984. 

 

Aqueles que vivem a abertura, aqueles que vivem a Liberação, aqueles que vivem os 

processos místicos autênticos podem estar interessados pelos eventos, tanto exteriores 

como interiores, e divertir-se a procurar os diferentes sinais da consumação de um ciclo. 

Hoje, eles são onipresentes ao redor de vocês, e sem mesmo falar do que nós lhes dizemos 

ou do que vocês interpretam, ou da maneira pela qual vocês se nutrem de nossos contatos. 

Há, é claro, um processo interior que prima, antes de tudo, uma vez que esse mundo não 

existe; ele é uma ilusão, ele é efêmero. 

Ele é real, tangível, entretanto, continua uma ilusão, e nada representa, absolutamente, em 

relação à Eternidade. 

 

Era preciso, de algum modo, quebrar o círculo vicioso da reencarnação, da impressão, e 

que eu, no entanto, ensinei, durante toda a minha vida: procurar o bem, purificar-se, subir 

em vibração, como vocês dizem hoje e como nós dizemos com vocês, elevar seu nível de 

consciência e seu nível vibratório. 
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Vocês devem elevá-lo até um ponto no qual não há mais qualquer dúvida em vocês sobre o 

que vocês são, não intelectualmente, mas através da vivência direta do que foi nomeado, 

por numerosos intervenientes, a Infinita Presença, a Última Presença e todos os 

mecanismos da consciência que se manifestaram para alguns de vocês, a partir do ano de 

2011, como as deslocalizações da consciência, a multidimensionalidade. 

 

Agora eu os convido a olhar em si mesmos, como eu disse: o que é que está impaciente, o 

que é que faz com que você deseje pôr fim à ilusão, enquanto não é você que decide? 

É claro, vocês têm a possibilidade, como alguns seres infelizes fizeram, de pôr fim aos seus 

dias, mas pôr fim aos seus dias é colocar-se contra a Vida, mesmo no confinamento. 

O importante era romper o círculo vicioso. 

Os processos vibratórios que se desenrolaram, a ativação do que lhes foi nomeado de 

Estrelas, Portas, a ativação do Espírito Santo, a ativação da Onda do Éter, tudo isso é bem 

real, uma vez que vocês o vivem, e é perfeitamente reprodutível. 

A única coisa que não é reprodutível é o momento final; o momento final é o real 

desaparecimento dessa 3D. 

Mas qual diferença você faz se, para você, há uma diferença, entre o fato de dormir, o fato 

de estar alinhado, de viver o Êxtase, de viver a Alegria e a Felicidade, e o fato de estar 

impaciente sobre o momento final? 

 

Eu já disse, no mês de novembro, antes de dar a cronologia dos eventos do fim do ano 

2015 e do ano 2016, que era essencial colocar-se no Coração do Coração. 

Porque no Coração do Coração não pode haver impaciência nem sentimento de tempo que 

se prolonga. 

Tudo está perfeita e oficialmente registrado e tudo está perfeitamente em ordem, segundo a 

Inteligência da Luz. 

Agora, se você mesmo, através do que nós dizemos, através do que você pensa, através 

dos sinais tangíveis que você observa na Terra, você não poderá escapar de seu efêmero 

enquanto não está conectado, não mais de modo intermitente, mas de maneira permanente, 

ao que você é, em Verdade. 

 

Portanto, o que colocará, sempre, a questão de um fim, e isso se produziu, como vocês 

dizem, com razão, em diferentes momentos, ao longo de todos esses anos, faz apenas 

reforçar sua negação ou reforçar sua aceitação. 

Você não pode ficar neutro. 

Se você tem lido, se você tem ouvido, se você teve o que eu chamaria de uma diligência 

sincera para encontrar a Luz, se você é afetado por esse tempo que se escoa de modo 

linear ao nível coletivo, falta-lhe, ainda, alguma coisa: é soltar todas essas noções de datas. 

As datas eram importantes, nós havíamos mostrado que essas datas podiam ser 

importantes para reuniões, quer seja para as reuniões importantes das Núpcias Celestes, 

com as doze etapas e, em seguida, as Etapas. 

Nós temos mostrado que havia eventos vibratórios e de consciência que eram, também, 

importantes, e que consagravam um número sempre mais importante de consciências de 

irmãos e de irmãs na Terra. 

 

Hoje, nós podemos apenas ver o que se desenrolou e o que foi registrado oficialmente, ou 

seja, não mais a liberação da Terra, mas a liberação coletiva da humanidade. 

Ela é, mais do que nunca, concluída. 
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A partir da atribuição vibral que lhes deu esclarecimentos sobre seu posicionamento, o 

tempo que passa permite aos irmãos e às irmãs que estão, ainda, na negociação – que é, 

eu os lembro, a terceira etapa do Choque da Humanidade – posicionarem-se com firmeza, 

segundo as escolhas da pessoa, se ela existe, segundo as escolhas da alma, se ela existe, 

ou segundo a liberdade irrevogável do Espírito. 

Todo o resto é apenas, eu diria, um passatempo. 

 

Se você está marcado pelo tempo, se você está marcado pela decepção, se você está 

marcado pela negação ou pela raiva, eu o convido, simplesmente, a olhar em si mesmo, 

não o que não funciona, mas a olhar ainda mais a Luz que você é, não para olhar-se dentro, 

mas para, realmente, ter a prova absoluta disso. 

Se você está liberado, você não tem o que fazer com o tempo que passa, porque cada 

minuto e cada sopro de sua vida é tão repleto da energia do Amor, de Luz e de Vida que 

você é totalmente independente dos eventos. 

E eu diria, mesmo, que, no momento do Apelo de Maria, no momento das Trombetas, isso 

não lhe dará nem calor nem frio. 

Você cairá na estase sem, mesmo, pensar nisso, e o que você vive, nesse momento, e de 

maneira, talvez, ainda mais intensa do que a partir dos anos 2012, é sua aptidão para 

desaparecer, sua aptidão para manter a consciência em suas últimas franjas de 

manifestação. 

O resto nada é, absolutamente. 

 

Esse gênero de questão faz apenas chamá-los – para aqueles que têm esse gênero de 

interrogações – a irem ainda mais profundamente em si mesmos, porque vocês não podem 

definir o instante presente que é o seu, pessoal, em relação a um evento coletivo. 

Mesmo, é claro, se toda a história que nós construímos: os Conclaves Arcangélicos, as 

Radiâncias Arcangélicas, as reuniões fixas quando das Etapas, quando das Núpcias 

Celestes, e bem mais tarde, em outras ocasiões, estiveram aí apenas para fortificá-los na 

decisão de sua Liberdade. 

Agora, é preciso assumir o que resta a assumir, qualquer que seja sua idade, qualquer que 

seja sua condição e qualquer que seja seu estado ao nível da consciência. 

 

Se há impaciência é que lhe falta paciência; se há raiva é que você esperava algo que ainda 

não se produziu, mas se você se vira em si, todas essas datas não têm, estritamente, 

importância alguma, doravante. 

Elas tinham uma importância extrema bem antes das Núpcias Celestes, a partir de 1984, ou 

seja, mais de trinta anos em tempos terrestres, quando era preciso mobilizar as 

consciências, de algum modo criar uma mudança de paradigma e de funcionamento 

interessante, suficientemente, de irmãos e de irmãs, para recriar o que nós chamamos, no 

ano passado, a totalidade da Matriz Crística, cópia de seu corpo de Existência, aqui mesmo, 

na Terra. 

 

Agora, conforme como você digere o que se desenrola nesse momento, ao nível coletivo – 

nesse momento, ou seja, depois de dezembro, o que dá apenas três meses – o que são três 

meses na Eternidade? 

O que são apenas três meses para aqueles de vocês e, mesmo, o que são apenas dez 

anos para aqueles de vocês que peregrinam de corpo em corpo, há cinquenta mil anos? 

É sempre a pessoa que ficará impaciente ou que temerá alguma coisa. 
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O objetivo era que vocês fossem cada vez mais numerosos. 

Quando nós controlávamos, ao mesmo tempo, os Arcanjos, em conclave, ao mesmo tempo 

nós, até a liberação da Terra, e as Estrelas, é claro, havia necessidade de manter uma 

atenção e uma vigilância. 

 

O ser humano não é, jamais, tão transcendente ou resiliente como nos momentos em que 

sua vida é ameaçada – pela doença, por uma catástrofe natural ou pelos eventos nomeados 

traumatizantes da vida, quais quer que sejam, nessa Terra. 

Tudo isso fortificou vocês, eu diria que mesmo algumas raivas saudáveis da pessoa, ou 

negações da pessoa são, também, estruturantes para acolher sua eternidade. 

Mas, para isso, não basta aceitá-la, não basta nela crer, mas é preciso vivê-la, inteiramente. 

E agradeçam por esses tempos que serão abreviados, porque quanto mais o tempo arrasta-

se, no sentido humano, mais, é claro, os dias de tribulações serão abreviados, o que quer 

dizer que os cento e trinta e dois dias não terão essa duração, como eu disse, para todo 

mundo. 

O modo de viver o tempo, mesmo se o tempo seja mensurável como unidade física, através 

dos relógios, a revolução do planeta em torno do Sol, que fixa o ano solar, nada mais 

representa do que apoios. 

 

A partir de agora eu lhes digo que é tempo, agora, de suprimir todas as muletas, tudo o que 

os nutriu. 

Eu lhes disse, mesmo, que vocês podiam nutrir-se do interior, pela Luz. 

O que lhes importa tudo o que vocês sabem que acontecerá – e que está aí? 

A dialética e a problemática, não há mais isso, há apenas a viver o que a vida propõe a 

vocês, na serenidade, na paz. 

Isso não os impede de construir sua vida em relação às atividades que vocês realizam: 

materiais, afetivas, profissionais. 

Apenas algumas pessoas, como eu disse há pouco, têm criado planos sobre o cometa, em 

função do que nós dissemos, mas outros planos sobre o cometa foram criados bem antes 

de nós – vocês estão, talvez, no milésimo fim do mundo anunciado – e, no entanto, as 

provas são inumeráveis nessa Terra, bem escondidas aos seus olhos, dos diferentes 

cataclismas anteriores. 

 

A vida não data de trezentos mil anos. 

A experiência da consciência remonta, em termos terrestres de hoje, a centenas de milhões 

de anos. 

A experiência da consciência era livre. 

A Liberdade está em vocês, antes mesmo da liberação coletiva, que está registrada 

oficialmente, ela também. 

Então, por que esperar o fim de alguma coisa? 

O que é que os impede, hoje – esse discurso não teria podido acontecer antes da atribuição 

vibral – o que é que os impede, hoje, de estar na alegria? 

O que é que os impede, hoje, de realizar o que a vida pede-lhes para realizar, mesmo se 

seu fim – por uma doença, ou coletivo – seja amanhã? 

Você não é amanhã, você é aqui e agora, você é o instante presente – apenas aí é que há a 

Eternidade – e o único valor da Eternidade é o que você é – e o que nós somos, todos - ou 

seja, Amor e nada mais. 

 



40 
 

O Amor é Luz, nós o dissemos durante as Núpcias Celestes. 

Mas vocês sabem, hoje, que por trás desse aspecto manifestado do Amor e da Luz há, é 

claro, a Fonte, mas que antes da Fonte, se posso exprimir-me assim – mas não é um antes 

que precede no tempo ou no espaço, é outra oitava, eu diria – há o Absoluto. 

Há o que está além do princípio do bem e do mal e do princípio de evolução, o que vocês 

são, em verdade. 

O que quer dizer que as duas realidades, como entre o Eterno e o efêmero de suas 

estruturas – dos casulos efêmeros e do corpo de Existência – vivem-se paralelamente, no 

mesmo tempo. 

Quer você esteja no ventre de mamãe, quer você seja um velho, quer você seja um jovem 

ou que você seja maduro, se posso dizer, não há diferença alguma. 

 

Portanto, hoje, não viver esse processo de fim em si mostra, simplesmente, um apego à sua 

pessoa e um apego à matéria, que não é um erro, que não é o mal nem o bem, é sua 

escolha pessoal. 

Há consciências que têm necessidade de uma forma, há consciências que têm necessidade 

de experimentar os diferentes jogos, as diferentes dimensões, mesmo estando religadas ao 

Absoluto. 

Eu os lembro de que a Fonte falou-lhes, longamente, do Juramento e da Promessa; nada os 

impede de vivê-lo. 

Os sons que vocês têm nos ouvidos, para aqueles que os têm, são suas próprias 

Trombetas. 

Elas os acordaram do caixão da morte. 

Então, de que vocês estão com pressa? 

Será que vocês, na Eternidade, estão submissos ao tempo? 

O corpo sim, mas vocês não. 

Os apegos sim, mas vocês não. 

E, portanto, se você está impaciente, na raiva, na negação, na recusa, é livre a você, não há 

erro aí. 

O processo de conclusão da cena de teatro – vamos retomar as palavras de Bidi – mostra-

lhe, mostrou-lhe, antes mesmo do fim do ato, que não há teatro, para aqueles que são 

liberados vivos. 

O que é que você quer mais? 

 

Viva a sua vida, em acordo com a Luz, em acordo com o Amor, não se preocupe mais, 

agora, com o fim, porque ele, eu repito, está registrado oficialmente. 

Então, quer seja o 31 de dezembro de 2016, o 15 de agosto de 2016, ou que seja amanhã, 

estritamente, não tem importância alguma, exceto para o ego. 

Se você conta construir sua vida em função dos prazos, dizendo-se – e eu já o disse em 

2012, logo no início, na última vez que eu intervim em 2012, eu havia dito: «Se há os que 

esperam o 21 de dezembro para não pagar seus impostos e creem escapar do imposto, 

eles se enganam». 

Estava claro. 

 

A transformação interior, para inúmeros de vocês, aqui, alhures, que nos conhecem ou não, 

que não sabem o que é a vibração e que, no entanto, vivem-nas, cria a Liberdade. 

Você não é livre se você espera uma data, você não é livre se não está no instante 

presente. 
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Nós não temos procurado desestabilizá-los do instante presente, mas, talvez, como foi dito 

na questão, mesmo se não seja absolutamente exato, atiçar a consciência, provocando 

esse conflito – porque é um conflito. 

Haverá, sempre, um conflito entre o que é efêmero, e, por definição, confinado, e o que é a 

Eternidade. 

Vocês têm a prova disso todos os dias, tanto em si como na superfície desse mundo. 

Vocês podem não estar de acordo com a pessoa com quem vocês estão mais próximos. 

Esse gênero de coisas, eu o disse, existe junto a nós, junto aos Anciões, nós discutimos 

também, nós raramente chegamos às mãos, aliás. 

Mas não se deve crer que, enquanto a Eternidade não está instalada coletivamente, ou seja, 

o Juramento e a Promessa, que está em ressonância direta com o Apelo de Maria, você não 

estará livre enquanto está sujeito a esse jogo. 

 

Viva cada minuto como se fosse o último, mas não viva amanhã. 

Eu diria, mesmo, que o primeiro dia em que as Trombetas aparecerão por toda a parte, 

muitos de vocês, aqui ou alhures, continuarão a viver sem preocupar-se com o que quer que 

seja. 

Porque o que é que você quer que aqueles de vocês que estão liberados tenham, mesmo, a 

ver com, eu diria, o roteiro final? 

Eles já o superaram e transcenderam. 

Quer o corpo deles, que eles habitam, morra na hora, em dez anos, isso não tem qualquer 

espécie de importância. 

Só a pessoa está sujeita ao tempo, e os elementos, os eventos sobrevindos interiormente, 

para aqueles os viveram, desde os Casamentos Celestes, eram o meio adequado de fazer 

realizar esse face a face, essa confrontação, essa sobreposição, essa fusão e essa 

dissolução do efêmero. 

 

Você tem apenas que viver. 

Viva cada minuto, doravante, como se ele pudesse ser o último. 

E, aliás, independentemente desse momento coletivo, você não sabe o que pode acontecer-

lhe em um minuto. 

Você pode ter uma crise cardíaca, você pode morrer de morte súbita como para a criança. 

Qual importância? 

Se você viveu uma Coroa radiante, eu não falo, mesmo, da Onda de Vida, mesmo se você 

não tenha o Canal Mariano que esteja ativo, você sabe que há outra coisa, você sabe disso 

porque você o vive, mesmo se não esteja conscientizado integralmente ao nível da pessoa. 

 

Você nada tem a procurar, você nada tem a esperar porque, como foi dito por Bidi, toda 

busca, nessa fase específica – há anos – faz apenas afastá-lo da Verdade. 

O desaparecimento do buscador é o desaparecimento do sentido de ser uma pessoa. 

E, se não há mais pessoa, há apenas a Vida, por que fazer uma diferença entre o que você 

tem a viver agora – que já é sua eternidade – e o que sobrevirá no momento do Apelo de 

Maria? 

 

Então, você vai responder-me que há as contingências materiais: é preciso ocupar-se dos 

filhos, é preciso pagar as faturas, é preciso trabalhar, é preciso ganhar sua vida, ou 

sobreviver, ou viver na opulência, pouco importa. 

Mas isso concerne, sempre, ao efêmero. 
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Eu o remeto à humildade e à simplicidade de Gemma Galgani, de Teresa, de Ma Ananda 

Moyi. 

Será que elas esperaram o céu delas para viver o céu na Terra? 

Mesmo se algumas tiveram essa aspiração – eu penso, em especial, em Teresa que, desde 

sua mais jovem idade, aspirava apenas a uma coisa, era retornar junto ao seu Esposo – e 

você, você está se perguntando quando é que esse momento chega. 

Mas ele chegou, ele está aí, de toda a eternidade. 

Isso quer dizer que, em algum lugar, você adere, ainda, a uma história, tanto a sua como a 

nossa, como a nossa comum. 

Isso não quer dizer que não seja mais preciso escutar-nos, isso não quer dizer que seja 

preciso crer ou não crer em nós. 

O que é importante é que você viva além das palavras – há, aliás, muitos entre vocês que 

dormem, eles não sabem, mesmo, o que se disse, e eles não têm interesse algum, mesmo, 

a mergulhar aí, porque o que eles vivem, naquele momento, é a Verdade, independente de 

qualquer história e independente de qualquer cenário. 

 

Enquanto você crê, ainda, em um cenário, e você não viveu a Eternidade, você está 

condenado, entre aspas, ao sofrimento dessa confrontação entre o Eterno e o efêmero. 

Mas esse sofrimento não é, unicamente, uma visão do espírito, ele vai inscrever-se, devido, 

mesmo, à atribuição vibral, em sua vivência quotidiana. 

A vida vai lembrá-lo à ordem, quer seja quando você critica alguém, quando você fala mal 

de alguém, porque você considera que o outro não é você. 

Tudo isso será preciso ajustar, quer você seja liberado ou, ainda, inscrito na pessoa. 

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus, momento coletivo ou não momento coletivo, se 

não volta a tornar-se como uma criança. 

Eu creio que Mestre Philippe, Teresa, Gemma e tantos outros insistiram muito sobre isso. 

Enquanto você não é simples, enquanto você elabora futuros, enquanto procura conhecer-

se através de uma ferramenta, qualquer que seja, você não é livre, você é tributário da 

pessoa e inscreve-a em uma lógica que eu qualificaria de sutil, quer seja através da 

clarividência, através da astrologia, da numerologia, tudo o que você pode imaginar que 

existe na Terra, você faz o jogo de Lúcifer – enfim, das forças luciferianas – e dos maus 

rapazes, que visam apenas uma coisa, eu o lembro: é manter a dualidade. 

 

Ora, se você é uma pessoa, necessariamente, você está na dualidade. 

Se você está liberado de sua pessoa, podem manifestar-se elementos e eventos duais, mas 

que não têm peso algum sobre você, porque você é o espectador da cena de teatro, ou o 

observador, se quiser. 

Mas você não é nem aquele que se joga na cena, nem mesmo o observador. 

Não basta aceitá-lo, é preciso, realmente, vivê-lo, e o modo de vivê-lo é a Infinita Presença 

ou a Última Presença. 

Um pouco, se quer, como os irmãos e as irmãs que fazem experiências de morte iminente, 

que saem do corpo e, qualquer que seja o estado em que eles vão, eles sabem que não são 

apenas esse corpo. 

Isso não quer dizer que eles não aceitem esse mundo, nem essa vida. 

O trabalho de liberação terminou. 

Vocês o realizaram ao nível coletivo, a partir do instante em que a liberação da Terra foi 

realizada, em fevereiro, eu os lembro, 2012. 
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A data limite de 21 de dezembro de 2012 era a data limite para realizar a liberação coletiva 

da Terra. 

E você sabe que isso desce aos diferentes planos. 

Naquela época, as únicas datas que nós dávamos – porque, se houvesse um fim real da 

terceira dimensão, ele teria tido lugar antes da liberação da Terra, e seria produzido no 

verdadeiro fim do calendário Maya, ou seja, em outubro de 2011. 

E, efetivamente, nada aconteceu em outubro de 2011, e há irmãos e irmãs que construíram 

estratégias além do que era necessário. 

Por exemplo, se eu volto muito atrás, às Núpcias Celestes, nós falamos de reagrupamentos, 

nós falamos de mudanças que sobreviriam ao nível das almas, que se reagrupavam 

diferentemente, que se divorciavam, que viviam juntas, que mudavam de região. 

Mas, agora, não há mais disso a mudar, mude totalmente no interior. 

E você tem a capacidade, quer você viva as vibrações ou não, de ver-se sem hipocrisias. 

 

Observe-se na cena de teatro, com lucidez, com coragem também, em alguns casos. 

Não se julgue, não julgue o tempo que passa. 

Vá sempre mais profundamente em si mesmo, aí, onde se encontra o Coração do Coração, 

que lhe aportará todas as nutrições necessárias. 

Eu o disse, a propósito de uma questão sobre a alimentação, há pouco. 

Nada há de mais e nada de menos. 

 

Certamente, o momento coletivo, para muitos de vocês, é um momento temido ou esperado, 

mas um momento, como dizer..., primordial. 

Se você está aí, é para isso. 

Se você lê, se você escuta, é, também, para isso, porque você veio nessa encarnação, 

mesmo se o tenha aceitado apenas tardiamente, quer houvesse uma ressonância no que 

nós dizíamos, caso contrário, você não estaria mais aí. 

Você sabe bem o que você vive quando nós estamos juntos. 

Você sabe bem o que você vive quando está, realmente, no face a face consigo mesmo. 

É preciso que isso se traduza na realidade quotidiana. 

A vida é viver a Eternidade, não é sair da vida, é entrar na vida, independentemente de 

qualquer evento coletivo, mesmo, eu repito, se ele se produzir e já tenha se produzido. 

 

Mas não depende mais de vocês, nem da liberação da Terra, nem da velocidade de Nibiru. 

É um concurso muito, como vocês dizem?..., multifatorial – eu creio que é uma palavra que 

vai bem. 

Há várias causas, se querem, há várias linhas temporais, como eu o disse, que irão para um 

ponto de encontro. 

Quanto mais esse ponto de encontro está afastado, mais o elástico estica, mas mais isso 

deixa tempo aos irmãos e às irmãs inscritos na pessoa, mas cujo coração é puro, para 

perceberem o que se produz. 

E eu lhes garanto que, quando tiver havido o Apelo de Maria e, portanto, três dias antes da 

estase, ai, vocês verão o que é a urgência temporal. 

 

De momento, não há qualquer urgência temporal. 

Vocês estão na aclimatação, e estão na experimentação de sua liberdade, mas em acordo 

não com a liberação coletiva, uma vez que eu sempre disse que a liberação e a Ascensão 

não são a mesma coisa. 
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A Ascensão é ser liberado de todas as contingencias da matéria, mesmo no que é nomeada 

a terceira dimensão unificada. 

 

A sede, a necessidade vital de reencontrar a Fonte, suas origens estelares, suas linhagens, 

isso sim é importante. 

E, aliás, ainda no ano passado, muitos de vocês, e nós o havíamos explicado, viam as 

linhagens, tanto as suas como aquelas dos outros; mas tudo isso, também, era apenas um 

jogo. 

Você não vê, a priori, não a incoerência, mas a contradição aparente entre tudo o que nós 

temos construído, através das Núpcias Celestes, através dos Arcanjos, as Estrelas, as 

Portas, e qualquer coisa como Bidi, que lhe diz que tudo isso não existe. 

Isso existe em certo nível sutil, mas isso, também, é para superar. 

É o que eu digo quando digo que é preciso, agora, parar todas as muletas. 

Você é o mundo, a título individual, esse mundo, como dizem nossos irmãos orientais, é 

«maya». 

Mas para nada serve repeti-lo como um asno, é preciso vivê-lo. 

 

E nós temos fornecido, e vocês e nós, as circunstâncias ótimas para que o máximo de 

irmãos e de irmãs vivam os eventos que estão em curso da maneira a mais pacífica que 

seja. 

Ora, se você não está tranquilo com as datas, como você quer estar em paz, mesmo se 

você viva momentos de Samadhi? 

Você deve, mesmo, sair do tempo, obedecer aos imperativos temporais desse mundo, como 

pagar seu aluguel tal dia, mas isso para aí. 

Ao nível espiritual, isso nada tem a ver, ao nível do que você é na eternidade. 

Será que Teresa ou Gemma, que se deram a Cristo, reivindicaram o que quer que fosse, se 

não é seu ardor, se posso dizer, para juntar-se à Luz? 

Então, diga-se, ao invés disso: «Eu quero retornar ao que eu sou.». 

Mas olhe em si o efeito das datas. 

Como foi dito, uma data, duas datas, três datas, quatro datas, milhares de datas. 

Isso prova, simplesmente, que você sabe, intuitivamente ou instintivamente, ao nível de sua 

consciência eterna e, mesmo, ao nível do ego, que tudo isso nada representa em relação à 

Verdade. 

 

A Verdade não é desse mundo, seu Reino não é desse mundo e, enquanto você utilizar de 

ferramentas sutis, você não será livre. 

A Liberdade interior, a liberdade vivida não é uma vã palavra. 

Não é estar desembaraçado dos aborrecimentos da vida quotidiana, não é esperar o fim 

dessa dimensão – que está aí – é, real e concretamente, vivê-la. 

Porque, se você a vive agora – isso, também, eu já disse – isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que você nada mais espera. 

Se você nada mais espera, você está livre; se você espera algo, você não está livre. 

E é essa marcha que lhe resta, para alguns, a realizar. 

É preciso realizá-la, você deveria realizá-la, antes, mesmo, que Maria lhes tenha chamado 

coletivamente. 

Aqueles que já foram chamados pelo nome, por Maria, assumem seus problemas com 

paciência, porque eles sabem que isso vai produzir-se. 

Mas pouco importa quando isso se produz, vocês estão dentro. 
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Quando eu digo isso, isso quer dizer, ainda uma vez, que não é amanhã ou depois de 

amanhã. 

 

Então seja, não paciente, seja exaltado do Amor. 

Não se preocupe mais que não com o Amor, não projetando, amando, tomando nos braços, 

mas sendo você mesmo nessa dimensão. 

Você não tem necessidade de irmãos, de irmãs; você não tem necessidade de 

circunstâncias específicas, você não tem necessidade de alinhar-se ou de vibrar. 

Seja o que você é, real e concretamente. 

Você tem a chance de poder sê-lo na totalidade, de maneira importante, porque seu número 

é importante, em relação à história dessa Terra, se posso dizer. 

 

Você acredita que, quando da inicialização do último ciclo, quando da criação de Atlântida, 

nós pudemos explicar às pessoas que elas estavam confinadas? 

Absolutamente não. 

Olhe quando você diz, mesmo, a alguém que está na espiritualidade que ele não existe, que 

é uma ilusão... 

Mas você vai contra a vivência e crenças dele. 

Simplesmente, o momento coletivo porá fim ao confinamento desse Sistema Solar, quer 

seja amanhã, quer seja em mil anos – mas nós não esperaremos mil anos, tranquilize-se, 

nem mesmo dez anos, nós, não mais. 

 

Quando eu disse «está registrado oficialmente», é que está inscrito nos planos ao mais 

próximo da Terra. 

É a ruptura da última camada isolante, ou seja, o corpo causal planetário e seu corpo 

causal, que põe fim, eu diria, ao intermediário entre sua pessoa e o Espírito, ou seja, a alma. 

Mas enquanto sua alma não está voltada para o Pai, para o Espírito, você será torturado 

pelo tempo, de uma maneira ou de outra: pelo tempo que passa, porque você envelhece, 

pelo tempo que passa, porque lhe parece que ele não vai rápido o bastante; você estará 

submisso ao tempo. 

O Liberado Vivo, e não a liberação coletiva, fez com que você fosse liberado do tempo, 

quaisquer que fossem as obrigações desse mundo e de sua vida social ou afetiva, ou 

profissional. 

 

Agora, o momento coletivo, eu lhe asseguro que, quando você ouvir as Trombetas, eu estou 

certo de que muitos de vocês farão pipi nas calças, porque há, nessa estrutura efêmera, o 

que se chama de reflexos de sobrevivência. 

Esse reflexo de sobrevivência é ligado ao que vocês nomeiam o cérebro reptiliano arcaico: 

você põe a mão no fogo, você retira a mão. 

Há uma preservação desse efêmero que está inscrita no DNA, nas estruturas, e enquanto 

você está sujeito a isso, você está sujeito ao tempo. 

E, portanto, você projeta, ou você translada sua consciência, seja a um tempo futuro, seja 

dizendo: «Nada aconteceu». 

Mas tudo teve uma utilidade. 

E isso não é, se quiser, uma estratégia deliberada de nossa parte, nem de sua parte, nem 

da Terra, nem da Fonte, porque é assim que isso acontece. 
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Eu não vou reproduzir outras histórias, nem ciclos anteriores dessa Terra ou de outros 

sistemas solares, mas a cada vez – porque você pode perguntar-se, de maneira muito 

lógica, porque isso durou trezentos e vinte mil anos, porque é que houve seis ciclos e não 

um único. 

Mas porque nós não tínhamos os meios, onde quer que se estivesse naquele momento, de 

mudar o curso das coisas; era preciso esperar certo número de eventos, o retorno do 

gêmeo do Sol, o retorno de Hercobulus, o retorno dos maus rapazes ao nível de Nibiru (o 

outro Nibiru, de sucata), e de Neb-Heru. 

Tudo isso, se quiser, obedece a uma mecânica da qual você não pode perceber, nem 

mesmo compreender o que quer que seja, porque não é da ordem da compreensão, mas é 

da ordem da experiência direta. 

 

Eu sei que alguns entre vocês viveram o contato com Hercobulus, alguns receberam, 

mesmo, mensagens de Hercobulus. 

É um Amor insensato, um pouco como o Amor que vivia Gemma, ou Teresa, ou Ma. 

O que lhe importa, quando você vive isso inteiramente, esse mundo? 

Não é uma negação da vida, é um transporte nas esferas eternas, nas quais esse corpo não 

tem, mesmo, mais, seu lugar. 

Os estigmas, a levitação, os carismas de Mestre Philippe tornaram-se possíveis por esse 

abandono total e incondicional à Luz. 

Isso se chama a fé, mas não a confiança absoluta, que crê no que se diz, mas um 

mecanismo extremamente preciso, situado na junção da alma e do Espírito, que implica a 

reversão da alma, como foi explicado em 2011 e 2012 por Irmão K, e que corresponde à 

dissolução do mito de Prometeu e do símbolo do renascimento. 

É a ressurreição da Fênix. 

 

Então, viva a ressurreição, porque ela é possível, totalmente, agora, e sua ressurreição 

levará você, talvez, a desaparecer desse mundo, a desaparecer de seus interesses nesse 

mundo e, eu diria, é tanto melhor. 

É tanto pior para a pessoa, mas é tanto melhor para o que você é. 

Teresa, que não foi conhecida em sua vida, é, certamente, a santa, hoje, a mais conhecida 

no mundo, quaisquer que sejam os países, quaisquer que sejam as religiões. 

E o que é que foi, em sua vida? 

Uma jovem que tinha apenas uma única meta e um único objetivo: juntar-se ao céu. 

Não rejeitando a vida, porque ela própria se humilhou, ela obedecia a todo mundo, ela era 

tratada como menos do que nada. 

E ela não era nada, nesse mundo, mas ela era tudo, no outro mundo. 

 

Eu creio que não há muito tempo, menos de seis meses, vocês tiveram explicações de 

Mestre Philippe de Lyon, que retomou isso com um esclarecimento, eu diria, mais 

masculino, mas é exatamente a mesma coisa. 

Lembre-se: aquilo a que você se segura, segura você. 

Se você se segura a uma data, você não está livre. 

Sobretudo que eu o repito, eu o disse ao menos dez vezes hoje, e eu já o disse em 

dezembro: terminou. 

O que é que terminou? 

A ilusão. 
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O mundo, tal como você o conhece, não se mantém mais por um controle e um poder dos 

Arcontes, não se mantém mais pelas linhas de predação; ele se mantém, unicamente, pela 

força do hábito, coletivo – de comer, de levantar-se pela manhã para ir trabalhar, de fazer 

filhos, de glorificar a vida aqui, mas sem glorificar a vida no céu. 

E há seres que são muito espirituais, que são presos pela atração da vida nesse mundo. 

Eles querem aproveitar da vida, eles amam a vida. 

Mas será que eles amam o Amor e a Luz? 

Será que eles se tornaram a vida eterna? 

Absolutamente não. 

Eles mesmos fizeram a escolha de permanecer nas dimensões materiais, mesmo estando 

livres. 

 

E isso nós explicamos, também, eu diria, muito, muito longamente. 

É por isso que, às vezes, nós os convidamos não a ler ou a escutar, mas nós voltamos a 

mergulhá-los em elementos que foram dados, por vezes, há numerosos anos, e cada 

discurso é adaptado aos tempos que são vividos. 

Olhe Bença Deunov, quando ele fez sua última profecia antes de morrer, ele disse que 

haveria um fogo que viria do céu, regenerar tudo. 

Mas, naquela época, quem conhecia as dimensões? 

Ninguém. 

Hoje, nós lhes temos explicado, inúmeros de vocês têm vivido esse estado de acesso à 

Existência e às outras dimensões. 

Quem conhecia, à época, a noção de origem estelar ou de linhagem estelar, que está 

inscrita, também, no DNA, pelas bases do DNA, há quatro delas? 

 

Você vê, tudo isso é perfeitamente coerente. 

Não há qualquer incoerência nem qualquer erro. 

Sobretudo que, para alguns de vocês e alguns de nós, nós começamos... como dizer..., a 

ter uma boa experiência das forças confinantes. 

E eu os lembro de que, nesse ciclo, houve, de qualquer forma, Cristo, entre outros que, por 

Seu sacrifício na cruz, semeou a Terra. 

 

E você, você se sacrificou, realmente? 

O que é que você põe à frente? 

Sua pequena pessoa, que quer encontrar a Luz? 

Ou a Luz, independentemente de sua pessoa? 

Humildade, simplicidade e Amor, todo o resto são apenas vãs palavras. 

E você é, você mesmo, capaz de dar-se conta de seu estado, quando você está em sua 

vida, que eu qualificaria de comum e habitual, e a diferença do que se produz quando você 

se alinha sozinho ou quando você é contatado por Maria? 

Você vê a diferença? 

Você a percebe, cada vez mais nitidamente, ou não? 

 

Cabe a você ver. 

Quanto a nós, as datas, nós as demos, e eu falo das últimas, elas são imutáveis. 

O que isso quer dizer? 

Isso quer dizer que, mesmo se houvesse... qual é a expressão? Como se chama isso? 

Pouco importa, eu não vou encontrar a expressão engraçada, porque, aí, não se está nas 
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coisas engraçadas, de momento, estamos nas coisas que são essenciais e extremamente 

densas de Presença. 

Há elementos que estão inscritos, como eu disse, em seu corpo, o reflexo de sobrevivência, 

que faz com que, estando inscrito em uma forma entre o nascimento e a morte, forma 

evolutiva, você é e você observa, sempre, em relação a uma forma, em relação a uma 

imagem, a uma cor, ao que veem os seus olhos. 

Eu o remeto, também, a Irmão K e Sri Aurobindo, o que eles haviam dito sobre a noção de 

imagem. 

 

Eu o lembro de que o Absoluto não tem qualquer imagem. 

Não há, mesmo, mais Luz, nada há de identificável, nem forma, nem vida, no sentido em 

que você o entende na pessoa. 

É a única verdade. 

Todo o resto são apenas jogos da consciência. 

Aliás, isso se chama, junto aos nossos irmãos orientais, os Leela do Senhor, os jogos do 

Senhor. 

Mas um dia você ficará cansado desses jogos, e nós temos feito assim, e vocês e nós, mas, 

também outros, por outras vias, porque tudo concorre, absolutamente tudo – mesmo os 

maus rapazes concorrem para a Liberação, ao opor-se a essa Liberação. 

Então, é difícil a aceitar, e é, no entanto, a verdade. 

Mas, para isso, é preciso não aceitá-lo, é preciso vivê-lo no interior de si. 

Yaldébaoth está, também, em cada um de vocês; não é, unicamente, um Arconte que está 

em Saturno. 

 

Aí está o que eu posso responder a essa noção de datas. 

Mas fique tranquilo, não pode mais ali haver datas; as últimas datas foram dadas. 

Agora, não adapte seu comportamento de sua pessoa em função dos eventos, mesmo se 

eles se desenrolem, tanto em seu interior como em seu exterior. 

Adapte-se, a partir de agora, à Eternidade, deixe-se levar pela transcendência da Luz, da 

Vida e do Amor; o resto seguirá. 

Mas, em contrapartida, se você se interessa pelo resto, quer sejam as datas, quer seja o 

sentido de uma responsabilidade que, no entanto, é preciso cumprir, o que é que você põe à 

frente? 

O que você é, em verdade, ou as satisfações da pessoa, mesmo ao nível espiritual? 

É sua liberdade. 

Mas, como foi dito na Bíblia e por alguns profetas, haverá ranger de dentes, porque você 

não poderá manter os dois. 

 

Até agora, na fase de experiências da consciência, da Infinita Presença e de tudo o que 

aconteceu desde 2011-2012, você teve a oportunidade de fazer viver os dois. 

E sim, mas você constata o quê? 

Pouco a pouco, a pessoa desaparece, quer você queira ou não. 

Você perde a memória, você cai por terra com vertigens, você não pode mais fazer o que 

queria fazer, você se esquece de tudo. 

Bem, sim, a pessoa desaparece; é preciso, efetivamente, que ela desapareça, para deixar 

todo o lugar para o que você é. 

E como isso se faz? 
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Felizmente que vocês são extremamente numerosos a terem vivido essas primícias e que, 

efetivamente, o Apelo de Maria não tenha caído assim, sem aviso. 

Vocês são prevenidos pelo Espírito Santo, bem antes das Núpcias Celestes, desde 1984. 

Alguns ali responderam em 1984, outros, nas Núpcias Celestes, outros, entre os dois e 

outros, unicamente agora. 

Cada um segue em sua rota, até que compreenda que não há caminho. 

Cada um está em seu próprio caminho, até que viva que não há caminho. 

 

Vá, outra questão. 

 

Questão: nesse momento, alguns têm manifestações na garganta. 

Qual é a explicação disso? 

 

Houve, já, várias explicações, que foram dadas todos os anos anteriores. 

A primeira passagem da garganta é o nascimento do embrião espiritual, o parto pela boca e 

não por baixo, na matéria, mas pelo Espírito. 

Tudo isso corresponde às diferentes reversões e à passagem, ilustrada pelo Arcanjo Uriel. 

Isso começou em 2011, e cada ano, em dezembro ou janeiro-fevereiro, independentemente 

dos vírus, hein?, independentemente das infecções, há mecanismos que tocam, muito 

potentemente, o chacra da garganta. 

Porque o chacra da garganta corresponde, antes de tudo, ao corpo causal e, antes de tudo, 

também, aos apegos e, se há coisas às quais você está apegado, você vai eliminá-las 

agora, pelo corpo, e a garganta é um lugar de eliminação. 

 

Portanto, o ataque do chacra da garganta, que se manifesta neste período, e a partir de 

dezembro, já, mas, sobretudo, janeiro, para este período, e agora também, faz apenas 

ilustrar a eliminação, pelo corpo, dos apegos. 

É fazer o luto de sua pessoa. 

Quando você tem uma emoção violenta, quando você gagueja diante de um público, por 

exemplo, é aqui que isso pega. 

A garganta é o corpo causal, é, também, o lugar do parto, o parto pelo alto, a ressurreição 

da Fênix. 

Ele se faz não por baixo, ele se faz pelo alto. 

A última passagem. 

A primeira passagem foi realizada, eu creio, em 14 de dezembro de 2011, pelo Arcanjo 

Uriel. 

Ele falou disso, ele tinha um texto que foi transmitido naquele momento, ao qual eu o 

remeto, do Arcanjo Uriel, que especificava a passagem da garganta. 

E você a revive, a cada ano, em outra oitava, até que não haja mais apegos e que, de 

algum modo, o caminho esteja livre. 

 

Alguns tomam sobre si essa passagem, mesmo se eles não sejam concernidos, porque isso 

faz parte do processo coletivo, doravante. 

Alguns terão não mais a Onda de Vida, nesse momento, mas sensações que eu qualificaria 

de específicas ao nível dos pés, ou em outros lugares também, mas não vamos mais 

desenvolver tudo isso, para não dirigir ou focalizar sua consciência nisso. 

Não preste, mesmo, mais atenção a tudo isso. 

Esteja no Amor. 
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O que quer que se produza como vibrações ou o que quer que não se produza. 

Nutra-se do que você é, e a pessoa, você não estará mais submisso a ela, você se servirá 

dela para viver, é claro, mas você não será mais essa pessoa. 

É claro que você terá, ainda, a mesma forma, até o momento coletivo, o mesmo rosto, mas 

você não é mais o mesmo, interiormente. 

 

É a história do sapo. 

Você teve a chance de se aperceber, de uma maneira ou de outra, que a temperatura subia. 

Portanto, você não foi enganado e, a partir do instante em que não se é enganado, 

efetivamente, essa franja da alma que está voltada para a matéria, que ainda não 

desapareceu, você traz para a noção de tempo. 

Portanto, você tem, aqui, um excelente marcador. 

Quaisquer que sejam as experiências que você tenha vivido a partir de agora ou há vários 

anos, são os marcadores de seu posicionamento. 

E não é um posicionamento contra o qual seja preciso revoltar-se, uma vez que é a 

atribuição vibral. 

Quando nós lhe dizemos que é preciso atravessar o que se produz em sua vida, é isso o 

essencial. 

É acolher com a mesma graça a dor, a doença, a morte e o evento feliz, na mesma 

equanimidade, na mesma paz. 

E suas vidas os empurrarão a isso. 

 

Não se julgue, porque aí onde vocês estão é, muito precisamente, o que vocês têm a viver, 

mesmo se seja muito, muito difícil, mesmo se seja muito, muito feliz. 

Tudo isso são apenas jogos e interações. 

 

Outra questão. 

 

Questão: qual é o fenômeno cósmico que provoca os sons do céu e da Terra? 

 

Então, os sons da Terra são ligados à liberação do núcleo cristalino da Terra e à diferença 

de velocidade de rotação entre o manto e o núcleo cristalino. 

Eu não falo da camada de ferro, porque, na escola, disseram-nos que o núcleo era de ferro; 

isso é falso. 

O núcleo férrico está ao redor do coração cristalino, hein? 

Aliás, se você reflete, dadas as temperaturas, a pressão e a presença de silício, ali apenas 

pode haver cristal de rocha e não ferro em fusão. 

Isso é para os tan-tans da Terra, como diria No Eyes. 

 

Em contrapartida, os sons do céu são ligados não à liberação da Terra, mas à liberação da 

camada isolante a mais próxima da Terra, da qual eu havia falado durante as Núpcias 

Celestes, ou seja, a ionosfera, que é a mais próxima de vocês. 

É ela que é, nesse momento mesmo, arada por Miguel, ao nível dos meteoritos, asteroides 

e corpos diversos e variados, mas, também, nossas embarcações que desceram para 

alguns deles até acima de algumas cidades. 

 

Portanto, os sons do céu é o som do cosmos, é o canto da Vida. 

O som da Terra é o reajuste da frequência harmônica da Terra a uma nova dimensão. 
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De momento, isso se produz em alguns lugares nos quais há junção de energias cósmicas e 

de energias do núcleo cristalino da Terra, o cosmo-telurismo, se quiser, que estão em 

sintonia. 

Mas, como você vê, isso não é permanente e, sobretudo, não é por toda a parte ao mesmo 

tempo, é em lugares sucessivos. 

Então, para aqueles que gostam de bem compreender, eu os convido a olhar os lugares nos 

quais apareceram as Trombetas, os sons do céu e da Terra, eu creio que, em inglês, isso se 

diz o «hum», pouco importa, o inglês, se quiser, não é meu preferido, não é? 

 

Mas, em todo caso, se você segue os lugares nos quais houve – não sismos, hein?, não 

vulcões – nos quais houve os sons do céu e da Terra, as mortes de animais, você 

constatará que é nos mesmos lugares. 

É, também, nesses lugares, ou na periferia desses lugares, que apareceram, de momento, 

os buracos no manto terrestre, que foram feitos pelos dragões, e que permitem aliviar as 

tensões do manto terrestre, devido à radiação do Ultravioleta e do núcleo cristalino da Terra, 

a radiação de Sírius, se quiser, que cria forças de tensão e de expansão. 

A expansão deve fazer-se ativando algumas portas, como sua expansão é feita ativando as 

Estrelas, os chacras, as Portas, a Onda de Vida, o Canal Mariano, é similar. 

O que está no alto é como o que está embaixo; o que acontece no microcosmo acontece no 

macrocosmo. 

Você é apenas a imagem, aliás, os chineses dizem-no muito bem: o homem é o 

intermediário do céu e da Terra. 

Ele é aquele que se mantém em pé entre o céu e a Terra, confinado, certamente, mas em 

pé. 

E o que acontece em você acontece no exterior. 

 

Vocês têm buracos ao nível das Portas, vocês são perfurados, como se diz, na Porta, não 

dos Leelas, mas a Porta Atração. 

Vocês são perfurados na Porta Visão. 

Agora, vocês são perfurados nos pontos que formam o losango ao redor do sacrum, vocês 

são perfurados nas Portas que estão ao nível das pregas da virilha. 

Vocês são perfurados por toda a parte, vocês têm buracos por toda a parte para, 

justamente, deixar a Luz preencher tudo isso e fazer desaparecer a ilusão da pessoa. 

E é o que acontece na Terra. 

 

Se quiser, não há qualquer retorno possível, e isso os maus rapazes compreenderam, 

perfeitamente. 

Mas eles também seguem um plano, mas o plano deles não é plano deles, é o plano da Luz 

também, já que nada de tudo isso existe. 

 

Eu creio que está na hora. 

Então, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e, como não terminamos, bem, eu 

voltarei amanhã. 

E eu lhes digo até breve. 
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O.M. AÏVANHOV – Março de 2016 – Parte 3 

 

 

 

Bem, caros amigos, eis-nos, de novo, reunidos, em comunhão de coração. 

Queiram, primeiramente, receber todas as minhas bênçãos e todo o meu Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Então, se quiserem, vamos continuar a clarificar, se posso exprimir essa palavra, tudo o que 

se desenrola, nesse momento, e vamos continuar os questionamentos, tais como vocês 

quiseram submetê-los ontem. 

Então, eu a escuto, cara amiga. 

 

Questão: o jejum é para fazer regularmente? 

Se sim, em qual frequência? 

 

Então, aí, cara amiga, eu não tenho prescrições. 

É a você que cabe ver o que isso propicia ou, então, o que isso retira, é a você que cabe 

ver. 

Eu dei, ontem, certo número de mecanismos concernentes ao jejum total, curto. 

Agora, é você que vê, em função dos benefícios ou dos inconvenientes que você extrai daí. 

Cabe a você ajustar-se e acertar-se, não há regra formal nem conselho formal em relação a 

isso. 

Cabe, portanto, a você decidir, em total liberdade, o que você tem vontade de fazer, ou de 

não fazer com isso, segundo os efeitos, os benefícios, segundo o que você observa ou não. 

Mas, eu repito, nós não estamos, aqui, em um jejum que se poderia chamar de terapêutico, 

no qual é preciso fazer uma dieta hídrica e o jejum deve durar, eu diria, mais tempo. 

Aí, é apenas uma experiência, mas essa experiência, se ela lhe propicia mais Luz, mais 

verdade, então, faça-a uma vez por semana, se quiser. 

Mas é você que decide. 

 

Você sabe, aliás, que nas religiões, quaisquer que sejam, há, frequentemente, jejuns. 

Há, mesmo, seres humanos, em uma religião, que não comem entre o nascer e o pôr do 

Sol, e isso durante várias semanas. 

A ótica é um pouquinho diferente, mas, sempre, está por trás isso: o objetivo de limpar, de 

purificar, de elevar as vibrações e de desobstruir-se, se posso dizer, do hábito de ingerir a 

matéria. 

E ver se a ingestão de Luz é favorecida nesse caso, porque é um equilíbrio, se posso dizer, 

entre o vital e o vibral. 

Você sabe muito bem que o vital e o vibral..., isso foi explicado, também, numerosas vezes, 

não é?, a diferença entre as energias do prana e as energias da Città, com efeitos 

profundamente diferentes, de um lado, na vitalidade para um e, no outro, nas 

manifestações, nas percepções da própria Luz vibral. 

 

Veja como evoluem sua consciência, seu corpo, seus desconfortos, suas emoções, seus 

humores, em suma, seja o observador fino do que se produz durante esse período. 

Não é porque você vai repetir isso todas as semanas que isso será, necessariamente, útil. 
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Para alguns, pode ser útil, para outros, totalmente inútil; cada um é diferente em relação a 

isso. 

Então, tente, e você verá. 

Mas eu não posso dizer-lhe para fazê-lo todas as semanas ou a cada quinze dias e, de 

qualquer modo, você verá, efetivamente. 

Eu lhe assinalo que, durante a estase, e já antes da estase, para alguns de vocês, a 

alimentação já terá cessado, é claro. 

Então, eu não tenho prescrição oficial a dar-lhe de minha parte ou da Luz em relação a isso. 

É a você que cabe ver o que se desenrola em si mesma e em cada um de vocês e, 

independentemente dos mecanismos que eu descrevi, você observará diferentes tipos de 

efeitos. 

É a você que cabe controlar, por si mesmo, observar o que vai desenrolar-se durante esse 

período breve. 

 

Você pode, também, completar, mas não vale a pena fazer tudo isso imediatamente, você 

teve o hábito, alguns de vocês, de viver períodos de silêncio, períodos de silêncio das 

palavras, silêncio do olhar. 

Você pode muito bem acoplar um período de vinte e quatro ou quarenta e oito horas de 

jejum total com um período de silêncio total. 

É o melhor modo, eu diria, de entrar no Coração do Coração, para aqueles que têm 

dificuldades para ali dirigir-se ou para ali manter-se. 

Isso será uma ajuda considerável, eu posso dizer, para alguns de vocês. 

É claro, isso não é válido para todo mundo, é a você que cabe ver. 

 

Você vai, fazendo os dois, por exemplo – ao mesmo tempo – você vai eliminar, se posso 

dizer, toda a dinâmica de entrada e de saída em você. 

Você vai, portanto, privar-se, se posso dizer, das interações entre a pessoa que você é aqui, 

nesse mundo, e o ambiente, no sentido o mais amplo. 

E, quando a pessoa não é mais nutrida pelo ambiente, quer seja pelos estímulos da palavra, 

pelos pensamentos, pelos alimentos, resta o quê? 

A vacuidade e a disponibilidade, para alguns de vocês, de encontrar, talvez, mais 

facilmente, o Coração do Coração e fazê-lo crescer. 

 

Para alguns de vocês que se fartam, por exemplo, de imagens, quer elas sejam da internet 

ou televisuais, essa será, também, a possibilidade de parar de nutrir a visão exterior. 

O que favorecerá, é claro, a visão interior e, talvez, de maneira sucedânea ou imediata, a 

visão do coração ou a visão sem olhos, que lhe dará a penetrar, de maneira mais exata e 

mais íntima, talvez, seu estado de ser definitivo. 

 

Mas, eu repito, não há regras gerais, é diferente para cada um de vocês. 

Mas eu a lembro, contudo, que Cristo havia dito que o que é importante não é o que entra 

em sua boca, é o que sai dela. 

Portanto, você pode, através da associação, por exemplo, do jejum e do silêncio das 

palavras, também, por vezes, do olhar, você vai cortar, sucessivamente, todas as 

informações que vêm do exterior – e, assim, tudo o que você emite para o exterior – e que 

pode criar condições propícias para instalar-se, eu diria, mais facilmente, de maneira mais 

livre – porque você não será incomodada, ao mesmo tempo, pela energia vital mobilizada 
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pela digestão, pelos pensamentos e as palavras que você emite ou, ainda, pelos estímulos 

visuais. 

Ao colocar-se, desse modo, em uma forma de repouso, eu posso, sem avançar 

demasiadamente, dizer-lhe que essa será, sobretudo neste período, no qual há tantas e 

tantas partículas adamantinas, a capacidade para estar mais disponível para viver sua 

eternidade e não sustentar demasiado, se posso dizer, seu efêmero. 

Sem renegá-lo, contudo, mas você limpa os caminhos, os circuitos, ao nível do Corpo de 

Existência, que entrarão, talvez, em manifestação e tornar-se-ão, então, para você, 

evidentes. 

Mas é claro, isso não é válido para cada irmão e irmã, cabe a você ver o que pode convir a 

você. 

Mas eu não falei de repetição. 

Agora, se você quiser repeti-lo, é função das vantagens que você terá encontrado, talvez, 

praticando isso. 

 

Outra questão. 

 

Questão: você falou de crianças que vão nascer com os olhos abertos. 

Qual é o significado disso? 

 

Ah, eu não disse que as crianças nasciam com os olhos abertos, eu disse que elas abririam 

os olhos muito mais cedo; não é, absolutamente, a mesma coisa. 

Efetivamente, em alguns escritos orientais, quer seja no Budismo ou, ainda, na filosofia 

indiana, é feita referência a seres despertos que nascem, efetivamente, de olhos abertos. 

Eu creio, se minhas lembranças são boas, que foi o caso para Maharshi, foi o caso para 

outros místicos, em especial orientais, que nasceram com os olhos abertos a partir da saída 

do ventre de sua mãe. 

Isso assinala, efetivamente, uma consciência, talvez, um pouco diferente, a partir da 

encarnação. 

E qual foi a questão em relação a isso? 

 

Questão: qual é o significado, porque você falou de crianças que vão nascer com os 

olhos abertos. 

 

Ah não, eu não creio ter dito isso. 

Não é, absolutamente, a expressão. 

Ninguém nasce de olhos abertos, mas os olhos dos recém-nascidos abrem-se muito mais 

rapidamente, de uma maneira geral. 

Aqueles que vão nascer durante este período específico, se quer, já desde dezembro, serão 

crianças, também, muito especiais, independentemente, mesmo, desses olhos abertos ou 

de uma presença maior, vigilância delas maior ao ambiente. 

Elas são mais maduras, se posso dizer, porque, graças ao afluxo de partículas 

adamantinas, em especial que passam através da mãe, vão estimular, se posso dizer, 

alguns processos que você vive, sendo adulto. 

E, portanto, há uma forma de plasticidade e de eficácia muito mais real para os recém-

nascidos a vir, e que já vieram – é assim, você sabe, há numerosos anos porque, por 

exemplo, há autores que falaram de crianças índigo, as crianças cristal, as crianças 

diamante. 



55 
 

É um pouco o mesmo princípio, a mesma ideia, e é assim, você sabe, há mais de trinta 

anos, agora que isso foi estudado. 

 

Portanto há, efetivamente, entidades que tomam um corpo físico e que estão muito mais 

despertas, efetivamente, do que o que acontecia para os recém-nascidos nos séculos 

anteriores e desde que o mundo é mundo, aqui na Terra. 

Portanto, são crianças, independentemente dos olhos, que, globalmente, estão mais 

abertas; elas estão mais abertas para a própria eternidade. 

Eu lhes disse ontem, efetivamente, que antes dos dois anos, antes que as moleiras voltem a 

fechar-se, a comunicação com o céu era quase inteira, já, em todo recém-nascido. 

Mas aí, as qualidades do despertar e da relação ao ambiente é, talvez, mais viva, de 

imediato, com uma luz e um brilho no olhar ou o sorriso desses bebês. 

Tanto mais se a mãe já está, ela também, desperta ao nível das Coroas. 

 

Outra questão. 

 

Questão: a estase instalar-se-á de modo progressivo, a partir das Trombetas, ou 

abruptamente? 

 

Então, aí, tudo é possível. 

Há, já, irmãos e irmãs despertos que vivem momentos de estase. 

Eles não sabem mais quem são, eles perdem a cabeça, eles não se lembram mais do que 

faziam cinco minutos antes, eles não se lembram mais de quem são. 

É o Alzheimer espiritual, se quer, hein? 

É uma doença da moda, mas são, também, sintomas, eu diria, de pré-estase. 

Então, se se olha um pouquinho a ação dessas Trombetas, que é o testemunho de alguma 

coisa, é claro, a maior parte dos seres humanos ficará chocada, porque eles não sabem o 

que é. 

Eles ficarão, mesmo, aterrorizados por esses ruídos e esses sons, e essas vibrações 

também, porque, se você teve a chance de ouvi-los, aí onde você vive, você pôde constatar 

que é um ruído que sai do comum, se posso dizer. 

Não é um ruído que se possa reconhecer, e isso se traduz, por vezes, por modificações de 

humor importantes, por reações importantes. 

 

Mas, no que concerne à instalação da estase, eu o lembro de que há três dias de 

Trombetas, o Apelo de Maria e, três dias depois, a estase. 

Mas desde o início as Trombetas, que são ouvidas por toda a parte, hein?, eu especifico 

bem, você observará, já, modificações importantes. 

Isso foi descrito, se posso dizer, quando das passagens anteriores de Nibiru na fase 

intermediária, ou seja, não nos ciclos de respiração cósmica de vinte e cinco mil anos, mas 

passagens diferentes, em relação à órbita da Terra, que havia ocasionado, também, o 

dilúvio, por exemplo, há certo tempo. 

Mas, também, os seres que começam a ouvir sons, sobretudo quando esses sons são 

permanentes, ou seja..., quando eles duram uma hora, uma noite, e desaparece, não é 

grave, mas, quando não, unicamente, eles forem ouvidos por toda a parte e 

progressivamente, em intensidade cada hora e cada dia, é evidente que as reações de cada 

ser humano serão diferentes, em função de sua própria ressonância. 
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Alguns poderão, já, viver, eu diria, a Liberação, antes, mesmo, da estase, cairão de joelhos, 

antes, mesmo, do Apelo de Maria, sem saber, contudo, o que há em seguida. 

Porque haverá uma espécie de reconexão da consciência e uma reconexão do DNA 

específico, que é ligado a essas vibrações e esses sons. 

Agora, haverá, é claro, muitos irmãos e irmãs que estarão, naquele momento, na resistência 

em relação ao medo da morte, ao medo do que isso significa, e que estarão em situações, 

talvez, de angústia ou de grande alegria. 

Tudo será possível. 

 

Isso será diferente, é claro, no momento do Apelo de Maria e no momento da estase, mas a 

instalação na estase far-se-á de maneira abrupta, o mais tardar, vinte e quatro horas após o 

Apelo de Maria – porque haverá, ainda, os que serão capazes de resistir, porque a 

resistência vital deles o fogo vital não quer deixar-se apagar. 

Esse fogo auto mantém-se pelas emoções, os medos, e não deixa o fogo vibral agir. 

Assim, portanto, o princípio dos três dias de estase concerne, como você sabe, a todas as 

consciências, durante este período, porque não há apenas os sons que agem, é claro, há as 

modificações, ao mesmo tempo, gravitacionais, ao mesmo tempo, de rotação da Terra, os 

sinais celestes e tudo isso, se quer, cria um cortejo muito apocalíptico, como lhes mostraram 

alguns filmes e como está escrito, também, no Apocalipse de São João. 

 

Todos esses sinais serão evidentes, mesmo para aqueles que não se interessam por todos 

esses dados históricos ou proféticos, e que não se interessaram pelo que acontecia na 

Terra ou neles, que estavam demasiado tomados pela vida material ou a vida afetiva, ou a 

vida nesse mundo. 

Isso representará o maior choque da humanidade. 

Você sabe que o Choque da Humanidade já é vivido, para alguns de vocês. 

Há outros que dormem ainda, literalmente, e que de nada suspeitam, absolutamente, quer 

seja por negação ou, realmente, por ausência de percepções, se posso dizer, vibratórias ou 

de consciência. 

Mas a estase será mais ou menos progressiva, mais ou menos abrupta, segundo seu 

posicionamento, segundo o posicionamento de cada irmão e irmã, portanto, não há regra 

formal aí. 

Se quer, é como o aspecto cronológico que lhes foi apresentado em uma sucessão precisa. 

A única sucessão lógica é: Trombetas, Apelo de Maria, estase. 

 

Houve, ontem, questões em relação aos cento e trinta e dois dias, é claro. 

Os cento e trinta e dois dias foram, inicialmente, previstos, e continuam previstos para 

serem após a estase, no despertar da estase. 

Quer você desperte nesse mundo, em outro mundo, em um Círculo de Fogo ou que você 

não desperte, absolutamente, isso nada mudará. 

Mas, para aqueles que despertarem, o ambiente será profundamente diferente: o Sol não 

nascerá mais no mesmo lugar, as estrelas do céu não estarão mais no mesmo lugar, e a 

própria Terra não apresentará, absolutamente, a mesma configuração que aquela que você 

conhece hoje. 

Não se passa de maneira silenciosa, eu diria, de um tamanho a outro tamanho, para um 

sistema solar, é claro. 
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Portanto, tudo isso faz mudanças importantes, nas quais cada um estará de face ao que ele 

co-criou na co-criação consciente, no feminino sagrado também, segundo sua aceitação ou 

não, seu reconhecimento ou não, ou sua rejeição de Maria. 

Mesmo se, naquele momento, for destrancada uma das portas essenciais, no interior de seu 

casulo de luz e de seu corpo físico, mas, também, ao nível do corpo de Existência, que lhe 

dará uma percepção cada vez mais nítida – que muitas pessoas ignoram, de momento – por 

exemplo, os elementais, as entidades, os sons sutis. 

Tudo estará visível, nada será escondido naquele momento, então, é claro, você pode 

imaginar que, para aqueles que jamais viram uma entidade, ou jamais sentiram uma 

entidade, isso será uma grande, uma grande surpresa, é claro. 

Mas vocês, vocês estão habituados, a maior parte. 

 

Portanto, a estase começará, frequentemente, de maneira abrupta. 

Haverá, após o Apelo de Maria, no momento real dos três dias, eu penso, durante as 

primeiras horas, as primeiras vinte e quatro horas, seres que estarão na resistência. 

Mas não há outro modo de atualizar e de realizar, de registrar, como eu disse ontem, o 

Juramento e a Promessa, tal como lhe foi explicado pela Fonte. 

Está inscrito em você, portanto, é preciso vivê-lo, nesse momento. 

 

Outra questão. 

 

Questão: por que é importante que a Ascensão ocorra no corpo físico? 

 

Porque a Ascensão, se ela não concerne ao corpo, é uma ilusão. 

Então, é claro, nós dissemos que aqueles que faleceram, eu o repeti ontem, eram mantidos 

em um espaço intermediário, um pouco como nós, em nossas embarcações 

interdimensionais, mas estabilizados – o que equivaleria, se quiser, ao que está a meio 

caminho entre nosso corpo de Existência de 5D e uma 3D unificada. 

Nós não temos corpo físico, mas nosso corpo etéreo não desapareceu. 

E, aliás, aqueles que viveram ver-nos nas embarcações, e aqueles que nos contatam aqui 

mesmo, onde vocês estão nesse plano terrestre, apercebem-nos com traços, eu diria, 

familiares, que eram os traços não de sua velhice, mas de nossa maturidade, eu quero 

dizer. 

Apenas os Arcanjos têm a chance de poder apresentar-se em estrutura de jovens muito 

belos, por exemplo, eu penso, em especial, em Miguel, mas nós não. 

Nós mantivemos, é claro, um resquício de forma, inscrita em nosso etéreo, porque nossa 

memória terrestre, e o que nós realizamos, todos os Anciões nessa Terra, serve-nos, 

obviamente, uma vez que nós conhecemos a Terra, nós ali peregrinamos, como vocês, nós 

ali nos investimos, nós transmitimos coisas. 

E essas coisas são importantes para todo o trabalho que tem sido realizado, desde as 

Núpcias Celestes e já antes, para muitos de nós. 

A questão foi o quê? 

 

Questão: por que é importante que a Ascensão ocorra nesse corpo físico? 

 

Sim, então, por que no corpo físico? 

Porque é sua carne... 



58 
 

Eu o lembro de que a alma – se ela está aí – está inscrita, é claro, em todo o corpo, mesmo 

se haja um alojamento da alma no fígado e no coração, assim como existe um chacra para 

o Espírito, que é a porta Unidade, como você sabe. 

Mas a Ascensão deve interessar todas as estruturas efêmeras. 

Não pode ali haver borboleta se não há lagarta. 

A lagarta elabora-se, ela nasce, e ela elabora a borboleta, no próprio interior dessa 

estrutura. 

Se eu empreguei a expressão lagarta e borboleta, não foi por acaso. 

Então, é claro, para aqueles que faleceram e que estão na estase, eles conservaram, 

também, a estrutura etérea para viver a Liberação, para assumir o que eles terão a fazer 

durante os cento e trinta e dois dias. 

 

E, aliás, nós havíamos dito, para aqueles que iriam aos Círculos de Fogo, quer seja com o 

corpo físico ou sem o corpo físico, não faz diferença alguma. 

Você se reconhecerá em uma estrutura quase física, eu posso dizer, mesmo se o corpo 

físico não esteja mais aí, porque, justamente, terá havido uma transmutação total do corpo 

etéreo que vai pôr fim, se quiser, pela Luz vibral e pelo Apelo de Maria, e pela radiação de 

tudo o que você conhece: o Ultravioleta, o núcleo intraterrestre, o Sol, Nibiru, a Fonte… 

Tudo isso vai alquimizar essa transubstanciação da energia vital em energia vibral e uma 

estrutura nova aparecerá – se perde o corpo físico – que misturará traços etéreos de sua 

última vida e que se traduzirá por uma forma reconhecível. 

 

É claro, aqueles de vocês que devem tomar seu vôo, e que nada mais têm a fazer nos cento 

e trinta e dois dias, poderão ser liberados naquele momento. 

E, naquele momento, eles não terão necessidade do corpo físico nem do corpo etéreo. 

Mas a transmutação da matéria é igual à Ascensão. 

Você vibra de um determinado plano, em determinadas frequências, e você sobe a outra 

oitava vibratória, e o agenciamento dos corpos sutis, mesmo se estiverem presentes apenas 

durante os cento e trinta e dois dias, deve estar em perfeita sincronia ou adequação com o 

corpo de Existência, de maneira a que tudo ocorra bem. 

 

Portanto, a Ascensão acontece no corpo. 

A Liberação nada tem a ver com isso, uma vez que eu acabo de dizer-lhe que alguns seres 

não terão necessidade de esperar, se posso dizer, o que eu havia nomeado o planeta 

grelha final para serem definitivamente liberados. 

E eu havia dito, também, sem humor, que havia, também, a nutrição, é claro, e que se 

preparava certo presente para os Arcontes. 

Mas a Ascensão, nós lhes temos dito e repetido, de muitos diferentes modos, ela acontece 

aqui e agora; ela não é amanhã, ela não é alhures, ela não é em outro espaço ou em outro 

tempo. 

E a estrutura física é «a estrutura» na qual se apoiou o corpo de Existência. 

Quer seja aquele que desceu do Sol ou que se re-sintetizou, ao idêntico – enfim, no interior 

– em torno de seu corpo físico e de seus casulos sutis. 

Hein, é o elo, se quiser, importante, é a Ascensão da matéria. 

Então, se não há matéria, não há Ascensão, uma vez que vocês já estão liberados. 

Não é? 
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Portanto, o que é importante, e lembre-se, eu repito – porque, aí também, eu me deixei 

influenciar pelas palavras – a Liberação não é a Ascensão. 

Cada um tem uma evolução diferente, mesmo estando liberado. 

Hein, eu repito: jamais foi dito que o conjunto de consciências da Terra ascensionava. 

Os dragões, os elfos vão recuperar a Terra na superfície, na quinta dimensão. 

Alguns humanos descerão ao Intraterra, na 3D unificada ou 5D, porque eles terão vontade 

de ir lá. 

É isso a atribuição vibral. 

A destinação não é função, doravante, de um trabalho ou do que quer que seja, é a 

realização do que você é ou do que você pensa ser, se você pensa ainda. 

 

Portanto, é a liberação da Terra que não pode acontecer... 

A Ascensão apenas pode acontecer no corpo, mas a Liberação pode ser, como eu posso 

dizer.., direta. 

Imagine, por exemplo, que você não tem função, ou papel, se prefere, na cena final desse 

teatro, por que você quer esperar cento e trinta e dois dias? 

Nem todo mundo tem necessidade de viver certo número de ensinamentos vividos, 

vibratórios, por Metatron ou os Arcanjos nos Círculos de Fogo, sobretudo aqueles que não 

têm necessidade de corpo de Existência e que se estabelecerão no Samadhi perpétuo – a 

consciência não tem mais necessidade de jogar. 

Portanto, aí, exceto se eles têm um papel transitório durante os cento e trinta e dois dias, 

esses Espíritos, essas consciências reencontrarão uma liberdade total, e elas não terão 

necessidade, eu diria, de apoiar os irmãos e as irmãs presentes ou a Terra, em seu 

processo ascensional e no processo de Liberação. 

 

Outra questão? 

 

Questão: quais são as consequências do uso de aparelhos dentários para os 

adolescentes? 

 

Os adolescentes usam aparelhos dentários? 

Vocês perdem os dentes na Terra ou o quê? 

 

Questão: alguns adolescentes. 

 

Ah são aparelhagens, é para retificar os dentes. 

Sim, eu estava nos..., você sabe, as dentaduras, à época, hein?, como vocês chamam isso? 

As pontes. 

Aí, você não fala disso, não é? 

 

Questão: não, os aparelhos dentários. 

 

O que é que isso quer dizer, as consequências? 

É o material que é colocado na boca, é isso? 

 

Questão: sim. 

 

Então, é o metal. 
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Às vezes, não é o metal, eu não sei. 

 

Questão: é, geralmente, para retificar os dentes. 

 

Sim, a dentição... 

Como você constata, as crianças que nascem há trinta anos, muitas, muitas têm problemas 

de alinhamento dentário. 

Você acredita que seja a Luz que faz isso? 

Não, é claro. 

São os pesticidas e as ondas com os quais vocês são espancados que têm desencadeado 

essas anomalias dentárias 

Então, é claro, depois, no plano estético e funcional, isso pode ser retificado, não é? 

Mas, assim que você tenha um metal em algum lugar, isso interage ao nível do corpo físico, 

mas cada um é diferente em relação a isso. 

Às vezes não há consequências, às vezes há consequências, mas elas não são, 

necessariamente, visíveis imediatamente, porque, assim que você toca a engrenagem, as 

posições dos dentes, você vai provocar repercussões em diferentes níveis. 

Já nas regiões que estão em ressonância com os dentes, mas localmente, também, ao nível 

de todo equilíbrio do maxilar, mas, também, das vértebras cervicais e, mesmo, dos ossos 

cranianos. 

 

Portanto, pode haver desequilíbrios ósseos, perdão, osteopáticos, dores que podem 

aparecer quando desses equilíbrios. 

Mas isso não é constante. 

Eu penso que, aí também, isso deve ser profundamente diferente para cada um. 

Há irmãos e irmãs que têm o metal na boca e que não sofrem com isso. 

Agora, será que o fato de ter o metal tem, sempre, uma incidência? 

Não, isso não é verdade. 

Isso depende, eu repito, das sensibilidades pessoais, e eu penso que, para esse gênero de 

aparelhagem que retifica os dentes, é exatamente a mesma coisa. 

Mas não se pode generalizar. 

 

Questão: e sobre as pessoas que têm marcapassos ou eletrodos cerebrais? 

 

Então, aí, os circuitos elétricos que são implantados no corpo, isso arrisca ficar muito 

esquisito, hein? 

Eu o lembro de que, no momento da estase, não haverá mais, em nenhum lugar, 

eletricidade na Terra. 

A eletricidade não poderá mais existir. 

Tudo o que é circuito eletrônico, toda sua maravilha tecnológica, computadores e tudo, você 

pode esquecer tudo isso – as centrais também, aliás. 

Mesmo se, efetivamente, existam, sobretudo, os Arcturianos e alguns Vegalianos que 

vigiam para que os inconvenientes dessas centrais que foram colocadas em lugares, é 

claro, extremamente inteligentes, pelos seres que controlam a Terra até agora, não é feito 

para evitar as catástrofes, mas, bem mais, para aumentá-las. 

Eu o lembro, aliás, de que, quando houve um tsunami, eu creio, há vários anos, há mais de 

dez anos, central, uma central foi afetada. 
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E se os irmãos Vegalianos não tivessem intervindo, não, unicamente, para salvar alguns 

seres que nada tinham a fazer nesse cenário de afogamento quando do tsunami, eles 

intervieram, também, para..., para frear, não limitar, mas orientar, eu diria, a radioatividade 

que escapou, com o menos de danos possível. 

Na medida em que essa intervenção não devia ser demasiado visível, se posso dizer, 

naquela época. 

 

Eu assinalo, aliás, que muito numerosos países, há três anos, aproximadamente, fazem o 

objeto de sobrevoos pelo que vocês chamam de óvnis ou de drones, sobre todas as centrais 

nucleares do planeta, para mapear e observar, se querem, as zonas de falha ou de 

fragilidade nessas instalações. 

Não para preservar alguma coisa ao nível da Terra, mas, bem mais, para evitar que alguns 

seres específicos – e isso corresponde, de qualquer forma, a muitos milhões de pessoas – 

não sejam afetados no processo de estase e de Ascensão e de Liberação. 

 

Mas, ainda uma vez, isso quer dizer o quê, «para aqueles que têm aparelhos elétricos 

no...»? 

Na cabeça, isso arrisca ficar esquisito, mas, no coração, bem, eu não sei como ele vai 

reagir, isso depende da patologia que está subjacente. 

Mas não se deve mais contar com os eletrodos na cabeça ou o marcapasso, hein? 

É o mesmo para tudo o que é eletrônico. 

 

Aliás, você constata que as anomalias elétricas são cada vez mais presentes na Terra. 

Quando houve a Obra no Azul, ou seja, nos anos 2010, da qual Sri Aurobindo informou-

lhes, houve as primeiras ondas de transformadores que explodiam na Terra. 

Há cada vez mais instalações elétricas básicas, mas que não se chama de eletrônicas, por 

exemplo, os transformadores, que explodem. 

Isso não é ligado ao raio, é ligado às modificações geomagnéticas, é claro. 

E isso será geral, a partir do instante em que Nibiru estiver visível no céu, de maneira 

objetiva. 

Não em alguns lugares, como é o caso, atualmente, de maneira verídica – e não por 

artefatos de imagens que vocês chamam, não sei como, de imagens que não são 

verdadeiras imagens – nem pelas imagens fantasmas de Nibiru, mas há inumeráveis 

lugares na Terra nos quais câmeras de vigilância, como vocês as chamam, registram e 

veem, em diferentes momentos do dia, algo de específico, como um segundo sol. 

Mas isso ainda não é geral, é em algumas horas, sob algumas latitudes e em alguns 

lugares. 

Mas é, efetivamente, cada vez mais visível, mas não é, ainda, um processo coletivo. 

 

Ontem, eu dizia que alguns haviam canalizado Hercobulus, outros o vivem em sonho, outros 

vivem um contato com essa esfera, mas não é, ainda, visível por toda a parte com os olhos, 

sem qualquer aparelho. 

Mas isso começa – isso acontecerá muito em breve. 

Mas assim que Nibiru for visível, você sabe que tudo vai encadear-se naquele momento, 

absolutamente tudo. 

Eu não falo, unicamente, dos aspectos espirituais, mas, como é o caso – e a cada fim de 

ciclo, mesmo intermediário sem liberação – há, por exemplo, o mito do dilúvio, quando da 

última passagem de Nibiru. 
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Mas essa passagem de Nibiru não foi eficaz, se posso dizer, como é o caso todos os vinte e 

cinco mil anos, porque as embarcações dos Arcontes, como dizer..., haviam freado o 

impacto de Nibiru e impediam destruições demasiado importantes. 

Aí, não é mais o caso. 

A embarcação de sucata partiu a partir de 2009, parece-me. 

 

Portanto, as aparelhagens elétricas... 

E, aliás, há, também, mesmo ao nível, como vocês chamam isso..., dos fusíveis, por 

exemplo, nos automóveis, panes eletrônicas, como o que sobrevém, de repente, e cinco 

minutos depois voltam a funcionar. 

É o mesmo processo que as grandes cargas vibrais que afetaram alguns transformadores e 

que continuam a afetá-los, em alguns lugares na Terra. 

Mas eu já havia explicitado tudo isso, há numerosos anos. 

 

Outra questão. 

 

Questão: Hercobulus, Nibiru, é uma anã marrom? 

Se sim, como poderíamos distingui-lo quando de sua chegada em nossos céus? 

 

Ah, mas eu jamais disse que você poderá ver todo o sistema solar que concerne ao 

segundo sol. 

O que vocês chamam de segundo sol não é a anã marrom. 

A anã marrom, você não a verá, você verá um dos planetas que se chama Nibiru ou 

Hercobulus. 

É um conjunto de planetas. 

Haverá, também, luas, há outros planetas, é a interação de um sistema solar com outro 

sistema solar que havia sido separado pelos maus rapazes. 

Portanto, o que você verá, vocês, são sete dias de segundo sol, nada mais, nada menos. 

A menos que tenha equipamentos específicos, ou com telescópios astronômicos, se você 

tem a oportunidade de olhar, naquele momento, como o fazem as elites da Terra, os maus 

rapazes, com seus telescópios gigantes. 

Eles sabem, perfeitamente, a composição desse sistema solar. 

Mas o que nos interessa, em relação à liberação do sistema, isso foi, primeiro, que a 

embarcação dos Arcontes não existe mais nessa galáxia, segundo, que o núcleo cristalino 

da Terra foi liberado, que os corpos de Existência ao nível do Sol – ou seja, desta vez, a 

heliosfera – foram liberados, durante as Núpcias Celestes, para alguns de vocês, e que, 

agora, resta apenas atualizar isso, aos níveis os mais densos, é tudo. 

 

Portanto, o que você verá, por toda a parte sobre a Terra, é um planeta um pouco sujo, mais 

vermelho do que o Sol, é claro, segundo os ângulos nos quais você olha, conforme você 

esteja no polo norte, no polo sul, no hemisfério norte, no hemisfério sul, a tal hora do dia ou 

da noite, mas você constatará – e o pânico virá daí – que você verá, primeiro, uma espécie 

de estrela cadente, que permanece fixa e que cresce, dia a dia – e visível tanto de dia como 

à noite, é claro. 

 

Mas é como para as Trombetas. 

Alguns as têm ouvido, já, há anos, e alguns têm visto, realmente, a imagem fantasma de 

Nibiru. 
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Mas não Nibiru, realmente, mas é, já, o anúncio da aproximação de Nibiru. 

Nibiru, como você sabe, é conhecido há muito tempo. 

Primeiro, através dos escritos sumérios, através dos mitos e das lendas de todos os povos 

da Terra, através do mito do dilúvio e da realidade do dilúvio – existem, aliás, provas, tanto 

oceanográficas como geológicas desse dilúvio, como para os basculamentos magnéticos 

dos polos. 

 

Os vulcões que despertaram agora, quase na totalidade, e que, se você olha suas mídias, 

você verá os sites de monitoramento dos vulcões que, já desde dezembro, mas, sobretudo, 

desde alguns dias, as colunas de fumaça e de ejeções sobem cada vez mais alto no céu. 

Tudo isso, é claro, é ligado à chegada de Nibiru e às modificações eletromagnéticas que já 

começaram. 

 

Mas Nibiru será indiscutível, para a toda a Terra. 

É claro, haverá, sempre, irmãos e irmãs que evitarão, cuidadosamente, olhar no ar, e que 

quererão continuar, até a estase, a mesma coisa – uma negação total – outros estarão 

muito na raiva, em especial nos meios ditos espirituais. 

Todos aqueles que haviam projetado a melhoria, a transformação nessa dimensão, e que 

criaram, em sua projeção de ilusão, uma negação da verdade. 

 

Então, é claro, naquele momento, você verá que alguns vão dizer que não é um planeta. 

Aqueles que creem na manipulação, mas sem lado espiritual, vão dizer que é, ainda, uma 

criação ilusória dos fantoches, aqueles que vocês nomeiam os Iluminatti – com os projetos, 

como eles foram chamados, Blue Beam, Haarp e tudo isso – que isso será um holograma, 

que não é verdadeiro. 

Mas você não poderá, naquele momento, negar o início da falência do sistema eletrônico, a 

falência total do sistema bancário, dos sistemas políticos, dos sistemas financeiros e das 

guerras onipresentes em cada esquina. 

Então, nisso, haverá uma relação de causa e efeito que será feita, eu espero, em todo caso, 

pela maior parte dos irmãos e das irmãs adormecidos. 

 

Mas isso dito, quando isso se produziu nas fases intermediárias de passagem de Nibiru, 

houve, sempre, escritos que foram relatados. 

Então, é claro, desta vez, como Bença Deunov havia visto, é um fogo que vai descer do 

céu, um fogo devorador para o ego, não para a Luz. 

Aqueles que já estão na Luz ou que têm uma das Coroas aberta viverão um banho 

maravilhoso de Amor e de Luz. 

Mas aqueles que estão inscritos na personalidade, na negação, viverão um fogo devorador 

que será uma verdadeira tortura. 

Que terão dificuldade, aliás, para serem apaziguados, para isso, pelo Apelo de Maria, 

mesmo se eles reconheçam sua Mãe. 

 

Mas tudo isso já se produziu há três mil, três mil e seiscentos anos, quando do dilúvio 

bíblico, quando das guerras que estavam presentes naquele momento. 

Naquele momento, aqueles que estarão nos campos de batalha depositarão suas armas. 

Eu o lembro, de qualquer forma, de que, exceto no Ocidente, onde tudo foi feito pelos 

fantoches para impedi-los de conhecer a verdade, há outras religiões, em especial no Islam, 

nas quais esse astro é descrito. 



64 
 

Ele é descrito no Apocalipse também. 

Mas quem acredita na realidade disso? 

Os cientistas, porque eles têm os meios de cálculo, mas, sobretudo, não os espiritualistas. 

A maior parte de vocês fala, na Nova Era, de NESARA, de melhoria do mundo, que «todo 

mundo é belo, todo mundo é gentil», que haverá a unidade por toda a parte, a partilha por 

toda a parte. 

 

Cada um viverá o que ele tem a viver naquele momento. 

Mas será a mesma coisa que será vista por todo mundo e, como eu disse, não será uma 

hora ou duas por dia, ao nascer e ao pôr do Sol, como em alguns lugares, será algo que 

vocês verão aproximar-se, que crescerá a cada dia – e as consequências na Terra serão 

memoráveis, é claro. 

Será o pandemônio, exceto para aqueles que se nutrirão, naquele momento, desse Fogo do 

Céu, desse primeiro Fogo do Céu. 

Porque eu o lembro de que o planeta grelha final, como havia dito Ramatan, é ligado à 

transformação desse sol em outra coisa que não o que ele é atualmente. 

Isso havia sido explicado, eu creio, por Ramatan, tudo isso e, também, sobretudo, por 

Sereti, não é?, há muito tempo, foi em 2005 ou 2006. 

Tudo o que havia..., a reabsorção de Mercúrio, a mudança de órbita da Terra, a retificação 

do eixo de inclinação dos planetas é uma realidade. 

 

Outra questão. 

 

Questão: sendo da 3D e não liberada viva, eu gostaria de saber se a sobrevinda do 

Evento, anunciada como iminente nos últimos oito anos, é para considerar em meses 

ou em anos? 

 

Em semanas, em dias. 

Você vê muito bem o que acontece na Terra, informe-se. 

Eu o disse ontem. 

Isso são as primícias do aparecimento de algo de visível, mas os efeitos de Nibiru estão 

presentes há trinta anos – desde a primeira descida do Espírito Santo. 

A grande diferença é que a embarcação Arcôntica foi banida, como se diz, em agosto de 

2009, quando da transmissão das cinco primeiras chaves Metatrônicas. 

 

Agora, eu repito, devido a que haverá, de algum modo, um acoplamento entre o 

aparecimento de Nibiru, e quanto mais se avança no tempo e quanto mais isso lhe pareça 

defasado, mais, como se diz, tudo acontecerá de maneira simultânea, hein?... 

Você vê bem, por exemplo, que se tenta esconder das multidões e do povo o estado da 

Terra, a fraude do roubo e da manipulação, da falsificação, mesmo ao nível humano, sem, 

mesmo, falar dos Arcontes ou dos Annunakis, não é?, e ainda menos de Yaldébaoth. 

Simplesmente, ao observar o que fazem os humanos há, de qualquer forma, uma tomada 

de consciência sobre o que é nomeado, é claro, por esses seres: a conspiração. 

Mas a conspiração é real desde que o mundo é mundo, não é, unicamente, agora. 

Simplesmente, os meios de ação daqueles que fazem parte disso são multiplicados pelas 

tecnologias. 
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Lembre-se do episódio da epidemia que houve após as Núpcias Celestes e do vírus para o 

qual era preciso encontrar uma vacina. 

O único objetivo dessa vacina, à época, que, felizmente, não se fez, era congelar seu DNA. 

Eu havia dado, aliás – mas isso não foi desvendado à época – o modo de proceder se, 

verdadeiramente, a vacinação tivesse ocorrido. 

Mas ela não ocorreu. 

 

Portanto, se quiser, há, como dizer..., não são canais, mas irmãos e irmãs humanos que 

falam, sem parar, da gazeta dos eventos que se desenrolam em um nível sutil, de 

pseudocombate, se se pode dizer, entre as forças da Confederação Intergaláctica e os 

fantoches, e seus aliados. 

Mas lembre-se de que você não é concernido por isso. 

Isso concerne aos irmãos e irmãs que fizeram a escolha – mesmo se eles não o saibam de 

maneira concreta – da dualidade, porque eles procuram o bem. 

Eles não integraram a superação do bem e do mal. 

Mas isso é problema deles, é a liberdade deles, eu diria. 

Não é, mesmo, um problema, é assumir sua co-criação consciente. 

 

O que é que você tem criado, qualquer que seja sua idade, durante essa vida e, em 

especial, há trinta anos? 

O que você construiu, ao nível de sua consciência? 

O que você desconstruiu? 

O que você fez? 

Qualquer que seja sua idade hoje, hein? 

É, eu diria, uma vida especial. Porque é a vida na qual tudo é recapitulado. 

E na qual se vê em sua carne e em sua vida, muito precisamente agora, onde você está. 

Mas, eu repito, e eu insisto, lembre-se de que agora nada há a ganhar e nada a perder. 

Você está apenas em face de si mesmo e de sua verdade. 

Não é questão de julgar, como eu o repeti, também, numerosas vezes, os irmãos e as irmãs 

que fizeram a escolha da matéria, uma vez que a matéria está liberada. 

Você vê o que eu quero dizer? 

Cada um está, muito exatamente, no lugar preciso em que deve estar, quer ele esteja de 

acordo ou não, aliás. 

 

A um dado momento, eu empreguei essa expressão também ontem, os ciclos temporais 

juntam-se. 

É a Passagem, o Face a Face final. 

E depois, depois dessa passagem, depois dos três dias, cada um estará, exatamente, aí, 

onde está a porta de sua consciência e sua vibração, com ou sem o corpo físico. 

 

Não hesite em intervir, progressivamente e à medida dessas questões escritas, se há 

necessidade de complemento, não é? 

 

Questão: a NASA fala de um meteorito X-68 que se aproximaria da Terra entre 7 e 11 

de março. 

Isso tem uma relação com Nibiru? 

 

Isso não é um meteorito, é um asteroide; não é, absolutamente, a mesma coisa. 
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A questão é o quê? 

 

Questão: a NASA diz que ele tem uma potência que corresponderia, se explodisse, a 

várias vezes Hiroshima. 

Isso pode ter uma incidência sobre nós? 

 

Mas, de qualquer modo, tudo o que acontece em seu céu, pequeno ou grande, tem uma 

influência, porque é carregado eletricamente. 

O universo é elétrico. 

Ele é eletromagnético, a partir de seu ponto de vista na Terra, mas a criação material é 

elétrica. 

É o que você chama de plasma. 

Então, quando um meteorito, quer ele tenha dez centímetros, quer tenha vários metros, quer 

tenha o tamanho de uma casa, tem cargas elétricas... 

E são essas cargas elétricas que estão em interação com o que está em torno da Terra, a 

atmosfera, a ionosfera em torno do Sol, que criam os movimentos, não é o boom na Terra 

ou o fato de que ele cai na Terra. 

 

Eu disse que Miguel arava a Terra, nesse momento. 

Há meteoritos que são cada vez mais visíveis, bolas de fogo, como se diz. 

Alguns são meteoritos, outros são asteroides, outros são objetos diversos, mas que fazem 

parte, inteiramente, do que foi expulso pelo sistema solar chamado Nibiru, quando ele 

passou através da nuvem de Oort, ao aproximar-se desse Sistema Solar. 

E ele empurrou, diante dele, milhares de pedras. 

Houve, já, impactos consequentes, por exemplo, eu creio que nos anos 2000 ou 2004, em 

Júpiter, com um cometa que portava um nome complicado, eu não sei mais como ele se 

chamava… 

Eu havia partido, bom, foi depois... 

Isso faz, sim, isso faz pouco mais de dez anos. 

E houve a observação direta desses impactos meteoríticos. 

Mas o meteorito não tem necessidade, mesmo se ele tocar a terra, e alguns deles tocarão a 

terra, o efeito elétrico é bem mais importante, e os asteroides aproximam-se da Terra, ou 

seja, eles estão abaixo da distância do que vocês chamam Terra-Lua. 

E quanto mais o asteroide está próximo, qualquer que seja seu tamanho, mais ele provoca 

modificações elétricas. 

 

O que você não sabe, talvez, o que está no alto é como o que está embaixo. 

Isso quer dizer que o que cerca a Terra, eletricamente – as cargas elétricas da Terra – 

encontram-se com um gradiente ao nível da ionosfera e, quando há um carro que passa, ele 

cria um campo elétrico e um plasma que irá modificar, por interação, a ionosfera, e a 

ionosfera é conectada, diretamente, às cargas elétricas da Terra. 

 

Eu falei, ontem, das dolinas que eram... 

Quando há um vórtice que se cria, de Luz vibral – fora dos povos da natureza – a terra abre-

se. 

E os dragões intervêm, naquele momento, e você verá que as dolinas, os buracos na terra, 

qualquer que seja seu tamanho, são perfeitamente redondos. 

É o sopro dos dragões que realiza isso, não há tecnologia, no sentido em que você entende. 
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Simplesmente, para permitir diminuir a pressão, se posso dizer. 

E você pode imaginar que as camadas isolantes de que eu falei há muito tempo, estavam, 

já, em vias de desagregação; era ligado às linhas de predação. 

 

Mas se isso acontece na ionosfera, isso reage, instantaneamente, na Terra. 

Portanto, você pode imaginar que os carros que passam e que são vistos, em cada vez 

maior número, têm, a cada vez, efeitos importantes na ionosfera e na Terra; eles não têm 

necessidade de tocar a Terra, nem mesmo ser visíveis por seus olhos. 

Ora, você atravessa uma nuvem de fragmentos cometários, enfim, você está nas bordas, eu 

diria, dessa nuvem de fragmentos cometários, e que ela vai, ela também, mais ou menos 

rapidamente, em função do que Nibiru encontra em sua rota como pensamentos, como 

egrégoras e o que há a trabalhar nesse nível. 

 

Portanto, para esse, eu não sei, mas é evidente que se um asteroide, um meteorito passa 

mais próximo da Terra, por exemplo, digamos, a algumas dezenas de milhares de 

quilômetros, e não além da distância Terra-Lua, os efeitos são maiores – nos sismos, nas 

placas tectônicas, nos vulcões e na própria consciência. 

Alguns Melquisedeques que não se exprimiram entre vocês escreveram sobre isso na vida 

deles. 

Por exemplo, havia o ensinamento de Rudolf Steiner, que falava, perfeitamente, da missão 

de Miguel, e os corpos cometários, e os corpos asteroides são a representação, em sua 

dimensão, de Miguel. 

Isso não quer dizer que uma pedra seja Miguel – mas, de algum modo, sim – ela é a 

representação de sua energia densificada. 

E é por isso que eu empreguei o termo «arar o céu e a Terra». 

 

São frequências novas que são impulsionadas. 

Não são as chaves Metatrônicas, mas é por pequenos toques, o que vai, como eu havia 

explicado, romper a ionosfera; em contrapartida, isso rompe a Terra. 

Os dragões vigiam para que os buracos sejam com uma repartição máxima regular das 

forças de tensão, para que a terra não se rompa de repente, mas, como você vê, há lugares 

nos quais ela já se rompeu, seguindo linhas muito longas. 

Isso, é quando os dragões não puderam intervir para aliviar a pressão no lugar da fratura 

tectônica ou da fratura do manto terrestre. 

É muito mecânico tudo isso. 

 

Portanto, para ele, é evidente que se lhe anunciam um asteroide ou um meteorito que passa 

abaixo da distância Terra-Luz, seu efeito será constatado na Terra. 

Então, quer você o veja ou não a olho nu, aliás, mas há dezenas de outros, ou mesmo 

centenas de outros que estão a caminho. 

E eu não falo de Nibiru, eu falo do que é antes de Nibiru, e que vai, talvez, ser sincrônico 

também. 

Isso depende do ajuste das velocidades relativas dos corpos em movimento. 

A Terra está em movimento, o Sistema Solar está em movimento, a órbita de Nibiru e a 

órbita desses meteoritos nada têm a ver com o que vocês nomeiam o plano do eclíptico, 

uma vez que há um ângulo diferente, o que explica que isso seja invisível até um 

determinado momento preciso e que não é função, simplesmente, da distância, mas, 

também, do ângulo. 
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E esse meteorito, esse asteroide, como outros, aliás, que chegarão antes dessa data, ou 

seja, antes da data dada pela NASA – que jamais diz a verdade, aliás – vocês verão, 

efetivamente, por si mesmos. 

Mas os efeitos, vocês poderão observá-los nos vulcões, nas placas tectônicas, em sua 

consciência e na sociedade, em sua totalidade. 

 

E eu os lembro de que, de todos os tempos, há sinais celestes. 

Os sinais celestes, hoje, são ignorados – porque não se quer que vocês saibam. 

Mas, nas astrologias extremamente antigas, havia uma correlação entre os cometas, 

asteroides ou meteoritos visíveis a olho nu, quando eles atravessavam tal constelação, tal 

efeito esperado, e era perfeitamente conhecido. 

Por que havia observatórios astronômicos em todos os povos: os Mayas, os Egípcios, os 

Hebreus, os Assírios? 

Por toda a parte. 

Porque esse conhecimento não era vendado, à época, e todo mundo perscrutava o céu 

para ver os sinais. 

Mas, hoje, arrasta-se isso com escárnio, porque os cientistas escondem-no e as mídias 

escondem-no de modo muito hábil. 

Mas o que se produz em seu céu não é, jamais, insignificante, é claro. 

Portanto, para esse, eu não sei mais como ele se chama, você disse, aliás... 

 

Questão: X-68 

 

Se é estimado e dado para passar abaixo da distância Terra-Lua e, também, em função de 

sua velocidade, é claro – as cargas elétricas não são as mesmas – de sua massa, de sua 

composição, o efeito de plasma e de ionização da ionosfera e, também, da atmosfera – isso 

desce mais baixo – será cada vez mais visível. 

E isso concerne aos elementos, mas, também, aos elementos em vocês. 

Mas daí a dizer que esse asteroide dará a imagem de Nibiru, a menos que haja uma 

sincronia de aproximação dos dois, não se pode dizê-lo. 

 

Olhe, por exemplo, quando eu falei da segunda Estrela que devia aparecer, o mais tardar, 

em 7 de janeiro de 2016. 

Ela apareceu, mas não era Nibiru – mas é, entretanto, o que se chama a segunda Estrela. 

As estrelas são os sinais na astrologia caldeia, suméria, assíria, babilônia mesmo; esses 

sinais celestes são os marcadores de grandes transformações coletivas, extremamente 

importantes, segundo as estrelas fixas ou as constelações que são atravessadas, ou seja, a 

partir do ponto de vista terrestre, o que vocês observam. 

 

Eu os convido a olhar os últimos cometas visíveis a olho nu, onde eles estavam no céu, 

há..., como vocês chamam isso..., calendários para isso, nos quais se pode retraçar o 

percurso desses cometas e os sinais atravessados, os sinais zodiacais ou as estrelas fixas. 

E, a cada vez, como o fizeram os Caldeus, os Assírios, os Sumérios, eles observaram, 

simplesmente, a correlação entre o sinal celeste e o que se desenrolava na Terra. 

Há, mesmo, uma astrologia nomeada cometária. 

E Steiner havia dito que os cometas, os asteroides, o que ara o céu são as emanações de 

Miguel e das forças Micaélicas. 
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Você sabe, é diferente ouvir falar de meteoritos, ver vídeos de meteoritos, como aquele que 

caiu, há dois anos, do que estar no lugar. 

Pergunte àqueles que viveram o boom cósmico de um meteorito ou a explosão de um 

meteorito, mesmo se ele não tenha tocado a terra, qual efeito isso teve neles. 

É o terror que os apreende, porque é tão fora do campo do conhecido – mesmo se vocês o 

conheçam, não é vivido – enquanto vocês não o veem e não o vivem de onde vocês estão, 

vocês podem apenas ter os aspectos visuais disso, mas vocês não têm o aspecto na 

consciência. 

Ora, aí, há os meteoritos e os asteroides que são em número cada vez mais importante, 

visíveis por cada vez mais pessoas em diferentes lugares do mundo e, portanto, o efeito 

começa a ser sensível. 

Para aqueles que o vivem, não para aqueles que olham a TV, hein?..., ou suas mídias 

habituais, a internet. 

 

Outra questão. 

A menos que haja necessidade de um complemento de informação ou de clarificação sobre 

isso. 

 

Questão: se a única coisa que conta é a liberdade interior, que é independente de 

qualquer circunstância, ali incluído o processo de Ascensão da Terra, por que você 

fala tanto disso e dá datas que não se realizam? 

É para testar-nos? 

 

Mas eu já respondi a essa questão, ontem. 

Você vai retorná-la em todos os sentidos ou o quê? 

Eu já respondi e muito, muito longamente, a essa questão. 

Todos os sinais estão aí, se você não o vê e se você não o vive, é que você não tem que 

vivê-lo. 

Mas isso nada mudará no que vai produzir-se na Terra. 

É irremediável, irrevogável e é agora. 

 

Aliás, olhe a história da Terra. 

O dilúvio, ele existiu, não? 

A destruição de Atlântida, tal como Platão descreveu, ela realmente existiu. 

Hoje, descobrem-se tecnologias nas camadas sedimentares. 

Descobrem-se corpos de gigantes, descobrem-se civilizações, sob o polo norte, sob o polo 

sul, cavernas por toda a parte, pirâmides por toda a parte. 

Vocês estão cegos? 

Ou, então, isso não lhes interessa. 

Essas civilizações que desapareceram e, muito mais perto de vocês, os Mayas, o que é que 

aconteceu para eles? 

De um dia para o outro, não havia mais Mayas. 

Sejam lógicos, de qualquer forma. 

Não se esqueçam de que tudo é feito no mundo para adormecê-lo, quer você seja espiritual 

ou não. 

A TV, as diversões, desvia-se sua atenção do essencial. 

Obrigam-no a pensar no dinheiro, em suas contas, em seu aluguel. 
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Colocam-no em cerimônias, seja de celebrações de guerras ou de armistício, ou as festas 

nacionais. 

Levam-no a uma civilização que vai tornar-se uma máquina. 

 

Eu falava de Steiner, é isso o que ele havia descrito. 

As forças Arimanianas são as forças de fossilização na qual a consciência..., e isso não 

basta a Yaldébaoth, ele não queria confiná-la na biologia, mas ele queria colocá-la em 

circuitos eletrônicos, é mais fácil de controlar, de qualquer forma. 

Você não vê isso? 

Você não vê todas as pessoas que estão fixas, os olhos postos em sua tela, nos metrôs e 

por toda a parte? 

E, aliás, vocês fazem a mesma coisa, talvez, não vinte e quatro horas por dia, mas vocês 

estão hipnotizados pelo que é fútil. 

Olhem a instantaneidade das comunicações. 

Em meu tempo, quando se queria fazer uma carta, tinha-se uma folha branca, refletia-se na 

carta e ela se escrevia não a jato. 

Agora vocês têm, como isso se chama?..., o que vocês digitam em seus telefones: os mails, 

os textos, é preciso responder imediatamente, se vocês não respondem, dizem-lhes que 

vocês não leram. 

Prenderam-nos em armadilha. 

Os pesticidas, os controles das populações, as vacinas, a materialidade; o materialismo, ele 

é mil vezes pior do que no tempo de Moisés. 

 

Deram-lhes certa facilidade, não nós, mas as forças que os governam, que os controlam. 

Eles falaram de seguro de vida, de seguro social, de assegurar seu automóvel, de 

assegurar sua casa, de assegurar sua vida. 

Mas vocês se dão conta, pelo menos? 

Será que vocês veem, agora, mais do que nunca, do que vocês são prisioneiros? 

Será que vocês são capazes de desembaraçar-se da internet, de seu telefone? 

Eu vejo, daqui, que vão jogar seu telefone a partir de amanhã. 

Além disso, não comer, eles não terão, mesmo, mais telefone para olhar. 

 

Mas vocês veem isso? 

Vocês veem os jovens, que são hipnotizados diante de seus jogos no vídeo, suas telas, 

seus filmes e seus textos ou seus mails? 

A grande moda é tirar a própria foto, eu creio, disseram-me. 

Eu não sei como vocês chamam isso, mas vocês se dão conta do narcisismo do truque? 

Vocês estão, já, em um mundo de imagens, e vocês criam outras imagens. 

Os filmes, é isso, contam-lhes histórias. 

Isso os afasta do essencial, mesmo se dê prazer, mesmo se seja belo a olhar. 

 

A alimentação está repleta de tóxicos, o ar está repleto de tóxicos. 

E há os que acreditam, ainda, que, de um dia para o outro, tudo vai ficar róseo. 

Não, tudo vai ficar grelhado. 

Isso merece apenas isso, nada mais. 

A vida é muito mais importante do que isso. 

A tecnologia é um meio de escravização. 
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Mesmo se, é claro, e eu já disse isso há muito tempo, nós nos temos servido, para a 

divulgação do que tínhamos a dizer, justamente, desses meios tecnológicos. 

 

Mas você sabe, eu tomo o exemplo de Steiner, poder-se-ia dizer, também, São João, à 

época, a besta binária é o quê? 

É a internet. 

É uma rede, uma matriz na matriz. 

A matriz, ela estava ao nível das linhas de predação mantidas por certo tipo de monumentos 

muito antigos. 

Isso foi, quase na totalidade, desagregado, e criaram-lhes uma matriz eletrônica, na qual 

vocês são siderados pelo olhar. 

Como eu disse ontem, Irmão K explicou isso perfeitamente, vocês estão submissos à 

imagem. 

Mas a imagem não é a verdade. 

Assim como a cena de teatro não é a verdade. 

Como você quer jogar o jogo e participar desse jogo com tal intensidade, se o objetivo de 

sua vida não é a Luz ou se é a Luz, mas você passa seu tempo no que está ao inverso da 

Luz? 

É claro, é agradável assistir um filme. 

É claro, é agradável assistir um espetáculo, mas você é, já, o espetáculo. 

É como se, apesar do despertar de irmãos e de irmãs, em número sempre mais importante, 

em reação, os outros dormissem ainda mais. 

É por isso que há urgência. 

Não para vocês que estão aí, não para vocês que leem. 

 

É preciso ver claramente as coisas. 

Não é questão de denunciá-las ou de opor-se, aí também, mas vê-las com os olhos da face. 

Quer sejam os chemtrails, quer sejam os pesticidas, as vacinas, a medicina, a tecnologia, a 

escravização das populações através de uma profissão, através de uma estrutura social, 

uma estrutura familiar, uma estrutura estatal. 

E, aliás, São João havia dito: «Ninguém poderá comprar nem vender, se não está marcado 

com o sinal da besta.». 

Então, é claro, há os que pensaram, como isso se chama..., os Microchips que deviam ser 

implantados, cujo objetivo continua na ordem do dia, de implantar esses chips para 

substituir a verdadeira moeda. 

 

Questão: eles terão o tempo de passar para essa etapa? 

 

Dadas as dificuldades que eles encontram nesse momento, eu duvido muito que eles 

tenham a oportunidade, os meios de ocupar-se disso. 

O único objetivo deles é tentar não mais manter o sistema, já que o sistema está morto, 

mas, em todo caso, dar a aparência de que o sistema mantém-se em pé, até o momento em 

que eles pensarão poder escapar, se posso dizer, ao mesmo tempo do povo e ao mesmo 

tempo do Fogo do Céu. 

Mas isso é impossível. 

Os colegas deles, que os dirigem ali, essas marionetes, esqueceram-se de dizer a eles que 

ninguém pode escapar das irradiações gama. 
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Eles pensavam escapar das multidões iradas, escapar, enterrando-se sob a terra, mas a 

irradiação gama e a irradiação ultravioleta nada têm a ver com a matéria, elas a 

atravessaram de lado a lado. 

Portanto, tudo isso é uma realidade. 

 

Como eu o disse, e como foi dito, também, por outros, há menos de um ano, releiam o 

Apocalipse de São João, não mais no aspecto vibratório, tal como foi o caso durante as 

Núpcias Celestes, mas no aspecto muito concreto do que se desenrola na Terra. 

As Trombetas, as primeiras Trombetas já soaram. 

Os Cavaleiros do Apocalipse – falou-se disso, também, no ano passado – é a revelação de 

suas quatro linhagens, mas é, também, a ativação dos elementos, tal como vocês o veem 

por toda a parte na Terra. 

Disso, também, eu falei, bem antes de acontecer. 

Eu havia falado de ventos terríveis, que ultrapassariam os trezentos e os quatrocentos 

Km/h. 

Vocês veem, efetivamente, o número de ciclones, por exemplo, que está na escala a mais 

forte, com ventos superiores a trezentos Km/h. 

 

À época em que eu falava do despertar do cinturão de fogo do Pacífico e dos vulcões da 

Terra, havia, como de hábito, quarenta, sessenta, oitenta, cem vulcões, por vezes, que 

estavam ativos. 

Olhe ao seu redor. 

Então, quando eu ouço que me dizem que não aconteceu, que a data não está certa, eu vou 

dizer-lhe: isso me faz rir. 

Disseram, mesmo, ontem, que havia um aspecto pedagógico para provocá-los. 

E eu insisti, em dezembro, como agora, ainda hoje, que não há mais cenoura e não há mais 

vara. 

Está registrado, vocês o veem, sob os seus olhos. 

Mas se vocês estão cegos, vocês não o verão. 

 

E, aliás, eu diria que aqueles que deviam despertar agora estão despertos. 

Vocês têm assistido a despertares, ao seu redor, cada vez mais espontâneos, de pessoas 

que não tinham busca espiritual, que em nada pensavam e que, de um dia para o outro, são 

transformados. 

Tudo isso ocorreu nos três anos e meio, a partir de 2012. 

Então, quando eu ouço esse gênero de questão em relação a uma data, eu posso apenas 

remeter ao ego dessa pessoa que espera escapar de alguma coisa. 

Vocês esperam um sinal no céu, mas não é um sinal no céu que é preciso esperar, nem 

mesmo o Apelo de Maria, uma vez que alguns de vocês já estão liberados. 

 

Mas não se esqueçam de que é o Sistema Solar, em sua totalidade, que é preciso liberar, 

não são, unicamente, nossos irmãos e irmãs que estão na matéria. 

Há, de qualquer forma, os povos intraterrestres, vocês não estão sozinhos nesse Sistema 

Solar. 

Há as forças Arcônticas, o que resta delas, em todo caso, na Lua, em Saturno e, também, 

do outro lado da Luz; há os irmãos e as irmãs intraterrestres que não são humanoides, em 

outros planetas, mesmo se eles evoluam na 5D, porque eles estão no interior dos sistemas. 

Não há apenas sua pequena pessoa ou sua pequena consciência. 
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Vocês são, como dizer..., uma das partes do que há a liberar. 

E os povos que são liberados agora, os povos da natureza, os dragões, os elfos, as fadas 

que se mostram a vocês, os gnomos, as ondinas, vocês acreditam que eles não fazem a 

festa? 

Mesmo se eles estejam preservados em ilhas, se posso dizer. 

 

É um momento e um evento coletivo. 

O evento individual, há o suficiente entre vocês, agora, que o têm vivido, nos anos 80, 90 e 

2000. 

É claro que nós gostaríamos de liberar toda consciência, eu diria, que toda humanidade 

ascensione. 

Mas não se pode ir contra a liberdade de cada um e seu livre arbítrio. 

Com qual direito a Luz interferiria na liberdade de cada um? 

 

Portanto, as datas, não haverá mais. 

Porque não há mais data, vocês ainda não compreenderam? 

Vocês estão dentro. 

Vocês são como a rã, que é cozida demais. 

Ela não está cozida pela metade, a rã, ela está totalmente cozida. 

Então, vocês estão despertos ou não? 

Será que você vê claramente? 

 

É claro que há uma impaciência, é claro que há uma esperança, mas cuidado para que isso 

não seja uma fuga de sua vida. 

Ocupe-se de seu coração, é essa a prioridade, mesmo se nós lhes damos elementos – nós 

havíamos dado elementos históricos ou elementos astronômicos, ou datas. 

Eu espero que vocês compreendam que o mais importante é ter, de qualquer forma, 

ativadas, desde já, suas Coroas, suas Estrelas, suas Portas e ter re-sintetizado o corpo de 

Existência. 

Todo o resto, ao limite, não lhes concerne mais. 

Portanto, se você espera uma data, isso quer dizer o quê? 

Onde está seu corpo de Existência? 

Onde estão os efeitos em sua vida, em sua consciência? 

 

Você sabe, se não se fala do coletivo, mas se se fala, agora do ser humano individual: você 

acredita que há muitos seres humanos, neste planeta, que foram prevenidos do dia de seu 

falecimento? 

Há. 

Há os que lhes são conhecidos e ilustres desconhecidos, cujo anjo guardião disse: «você 

vai morrer em três dias», «você vai morrer em uma semana». 

Mas essas pessoas estavam prontas. 

Você acredita que hoje... 

E por que, aliás, os maus rapazes e os fantoches ali vão por pequenos toques – agora eles 

falam de um planeta que tem o número 9, não é? – para criar uma revolução. 

Eles têm necessidade de que o sistema perdure até o extremo limite, mentindo, cada vez 

mais. 

Vocês veem bem isso. 

 



74 
 

Vocês veem bem que, quanto mais sua luz cresce, sua fé, seu vibral, suas Coroas, vocês as 

chamem como quiserem, cresce, mais o mundo vai mal. 

Isso deveria, já, fazer colocar questões àqueles que estão na Nova Era, que esperam uma 

Terra regenerada nessa dimensão. 

Então, eles dizem: «sim, é a purificação, isso se elimina.». 

Isso leva tempo para eliminar-se, não é? 

Não, é a ação direta da Luz, quando ela reencontra as zonas de resistência. 

 

Vocês estão como a rã. 

Se eu tomei esse exemplo, há tantos anos, é que é a mesma coisa: a temperatura sobe, só 

aquele que se interessa por isso sente. 

Os outros estarão adormecidos agora, até o último momento – e eles estarão adormecidos 

porque tudo foi feito para adormecê-los. 

Como você explica as diferenças, por exemplo, entre um irmão que vive a Onda de Vida, o 

fato de estar liberado vivo, e o irmão, mesmo da mesma família, que nada sente, nada vive 

e continua a estar na sobrevida, ganhar sua vida, pagar seus impostos, alimentar sua 

família..., e que nada mais vê, e que nada mais verá, até o fim de seus dias? 

 

Enquanto, para a maior parte de vocês que estão aqui, eu estou certo de que a 

espiritualidade é algo que lhes interessa desde bem antes que viemos falar-lhes. 

Mas vocês veem bem, hoje, que há, ao mesmo tempo, crianças muito despertas, mas, 

também, seres que, assim que eles penetram nesse mundo, tornam-se cada vez mais, 

como dizer..., adormecidos, como larvas, robotizados, como sem almas, como os portais 

orgânicos. 

Vocês veem isso ao seu redor, de qualquer forma? 

 

Vocês veem bem os ídolos que se mostram na TV? 

Eles são cada vez mais degenerados. 

Vocês a veem, essa degeneração. 

Eu falei disso a propósito dos dentes, mas a degeneração que nos inquieta mais, se é que 

se possa ficar inquieto, é, de qualquer forma, a precipitação da consciência para o 

transumanismo. 

E felizmente que a Terra, coletivamente, está liberada. 

Vocês imaginam que há, hoje, irmãos e irmãs humanos que são persuadidos de que a vida 

será melhor se eles puderem viver em uma máquina e tornar-se uma máquina. 

Até onde é preciso descer para pensar isso? 

Não mais voltar seu olhar para a lua, as estrelas e a natureza. 

Isso se chama isso? 

É a degeneração total e, no entanto, eles são livres. 

 

Outra questão. 

 

Questão: por que alguns povos, como os sírios, são mais afetados nesse momento? 

 

Porque há batalhas que se desenrolam por interesses econômicos, interesses financeiros, 

interesses estratégicos, por exemplo, lá onde estão os vórtices... 
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E, também, para os maus rapazes, eles querem, eu o lembro, colar nas profecias – a 

batalha de Gogue e Magogue – e todos os povos estão a par, há aqueles que dormem, que 

não estão a par. 

A batalha de Megiddo, a terceira guerra mundial, ela é anunciada há muito tempo, não é?, 

não, unicamente, pelos profetas, mas, também, pelos próprios Illuminati – a finalidade, é 

claro, não é a mesma – mas é por isso que vocês observam isso. 

Enquanto cada ser humano não estiver em paz com ele mesmo e com a Verdade, haverá 

conflitos sob os seus olhos. 

 

O desequilíbrio torna-se, vocês veem isso, não é?, cada vez mais importante no exterior. 

Enquanto, se você se volta para o interior, a paz é cada vez mais fácil a encontrar. 

Como você vai adequar os dois? 

E aqueles que fazem a guerra na Síria são persuadidos de agir para a Luz e para Deus, uns 

como os outros, aliás. 

Yaldébaoth existe apenas porque ele criou uma pseudo-dualidade privada da Unidade e do 

princípio de verdade. 

 

Questão: as almas humanas que sofrem, nesse momento, na Síria, escolheram essa 

situação? 

 

Mas eu já disse que tudo estava, estritamente, no lugar certo. 

Tudo. 

Todos os eventos, todas as consciências. 

Nada há que seja feito ao acaso, absolutamente nada. 

 

Questão: eu não compreendo como alguém poderia escolher sofrer, é absurdo. 

 

Então, caro amigo, se você não compreende, eu o convido a ler as obras de pessoas que 

falaram com os anjos. 

Há obras muito conhecidas, não é?, das quais uma que foi, eu diria, em seu século XX, tão 

lida quanto a Bíblia, hein?, e você verá o que diz o anjo, de diferentes modos. 

É a pessoa que não compreende. 

O anjo, nesse mundo... 

Há místicos ou profissionais, por exemplo, do acompanhamento de moribundos, que 

falaram com anjos. 

E «Diálogo com o anjo» também, há Gitta Mallasz, eu creio, que explica isso, perfeitamente, 

uma vez que o anjo deu essa mensagem durante a segunda guerra mundial. 

O que você não compreende, no sentido da pessoa, é compreensível no sentido do Espírito, 

mas o ego não compreenderá, jamais isso. 

O ego quereria que todo mundo fosse flor azul, que todo mundo se entendesse, que tudo 

fosse partilhado. 

Mas será que você mesmo comporta-se assim? 

Absolutamente não. 

 

Agora, o anjo, quando se pergunta a ele se devia encarnar-se, e não naquela que recebeu 

«Diálogo com o anjo», mas em muitas outras pessoas, sobretudo aquelas que fazem o 

acompanhamento de moribundos... 

E isso se junta ao princípio do sofrimento. 
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Nada há de pior, em um mundo confinado, do que viver, eu diria, uma forma de facilidade e 

de lascívia, porque basta ligar a TV e o tempo passa. 

Basta ir ver um filme e esquecer-se do que você é, em verdade. 

Ora, o sofrimento e a guerra não são desejados pela Luz, mas acha-se que é um trampolim 

extraordinário para a Luz. 

Para terminar o que eu dizia em relação ao anjo, você interroga um anjo, e diz a ele: «Mas 

se você devesse encarnar em nossa Terra, você o faria na pele de um mestre e de um 

salvador?». 

O anjo responde: «Mas absolutamente, eu encarnaria como alguém muito sofredor.». 

Por qual razão? 

Para sentir a compaixão humana e o amor humano que o anjo não conhece. 

Portanto, o que é de seu ponto de vista é apenas um reflexo egocentrado que se refere a 

você, mas não às leis do universo, em todo caso, nos mundos confinados. 

Você não está em um mundo livre. 

E, nesse mundo específico, o sofrimento, a guerra, que não é desejada pela Luz, que é a 

consequência, não mais de Deus, é a consequência das ações humanas, lei de ação-

reação, ora, é através desse sofrimento que alguns seres podem ser liberados. 

 

Você não o compreendeu porque você não o vive. 

O que você diz é apenas uma projeção do ego, que quereria que todo mundo fosse gentil e 

feliz. 

Mas eu lhe asseguro que, se você pergunta aos anjos, quaisquer que sejam – eu não falo 

dos Arcanjos, hein? – se eles devessem vir à Terra, eles não escolheriam, absolutamente, a 

postura ou o posicionamento de um guru ou de um mestre espiritual, qualquer que seja. 

A consciência tem necessidade de experimentar. 

E você não poderá, jamais, compreendê-lo a partir de seu ponto de vista, onde você está. 

Você poderá girar isso em todos os sentidos na cabeça, você será obrigado a recusar ou 

rejeitar essa proposição. 

É claro que a pessoa não pode, ela não pode compreender o sofrimento, ela não pode 

aceitar a morte, mesmo quando você perde seu marido, sua mulher ou um filho, é 

intolerável. 

Mas você sabe dos efeitos além da pessoa, na alma, nas capacidades de superação e de 

transcendência, e de transmutação? 

É nesse sentido que as forças da sombra não atuam em sua partição; elas acreditam atuar 

em sua partição. 

 

Você sabe, nos cinquenta sistemas solares que foram liberados, é sempre, sempre a 

mesma história: as pessoas ficam letárgicas, elas ficam moles diante da tecnologia, diante 

dos prazeres. 

Bah, isso não é a alegria e isso não é a vida, é uma falsa vida; é uma distração, uma ilusão. 

Você se dará conta, de qualquer modo, não em muito tempo, quando Nibiru estiver aí. 

Aí se verá, naquele momento, o que vão tornar-se suas convicções e o que vai tornar-se o 

que pode restar como crenças em você, ou como compreensões. 

Nada há a compreender. 

Porque isso ultrapassa, muito amplamente, a ilusão que você é nesse mundo como pessoa 

prisioneira, que você não pode, mesmo, nem compreender, nem conceber, nem imaginar, 

para a maior parte de vocês. 
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E quando eu digo que cada ser está, muito precisamente, em seu lugar, nas circunstâncias 

atuais desse mundo – não há erro, não há mau posicionamento – o que se joga é, 

realmente, o que se joga. 

 

Outra questão. 

 

Questão: pode-se pensar que os seres que encarnam com a trissomia 21 são anjos 

encarnados? 

 

Perfeitamente, para a maior parte sim. 

Aqueles que tiveram a chance de aproximar-se de algumas crianças trissômicas puderam 

dar-se conta disso. 

Emana delas uma luz que nada tem do humano feliz, mas há tanta candura, tanta 

instantaneidade e proximidade. 

Não todas, mas a maior parte. 

 

Eu lhes disse: quanto mais você tem uma vida feliz, lasciva, se posso dizer, na qual você 

aproveita de todos os prazeres da vida, mais você tem chances de perder-se – mesmo se 

você esteja persuadido de viver as energias e de viver coisas magníficas. 

No momento de sua morte, eu não falo, mesmo, do fim desse sistema, esses seres vão 

permanecer apegados, visceralmente, a esse mundo. 

E eles passarão, muito mais dificilmente, do que aquele que, em sua vida, renunciou. 

Você compreende isso? 

 

É claro, as circunstâncias atuais são um pouco diferentes, porque há esse elemento coletivo 

e global. 

Mas eu lhe garanto que aqueles que estavam apegados, antes da descida do Espírito Santo 

em 84, aqueles que estavam apegados à sua igreja, às suas boas ações, ao bem, eram os 

mais pesados, eles não podiam subir à Luz. 

É o mesmo para aquele que, por oportunidade, por carma ou por esforço pessoal conseguiu 

construir uma vida perfeita na facilidade material a mais total, terá muitas dificuldades. 

Não foi por acaso que Cristo disse: «Será mais difícil a um rico passar pelo buraco de uma 

agulha do que a um camelo.». 

Porque suas posses possuem você, quaisquer que sejam. 

E você vai dar-se conta disso de maneira cada vez mais, não cruel, mas evidente, é preciso 

ver e chamar as coisas como elas são. 

Lembre-se da ira de Moisés, quando ele desceu as Tábuas da Lei – enfim, lembre-se do 

que você leu, se você não o viveu. 

A adoração do bezerro de ouro, isso lhe diz alguma coisa? 

 

Você vê, de qualquer forma, que o destino de um Mestre Philippe de Lyon, de uma Teresa, 

de Ma Ananda Moyi... 

Será que eu procurei ter dinheiro em minha vida? 

As coisas produziram-se naturalmente, eu nada tinha para mim. 

Quando alguns santos disseram para tudo dar, mas era, antes de tudo, para dar-se a si 

mesmo à Luz. 

Vocês não se dão conta, no Ocidente, em todo caso, ainda na Europa e em outros países 

ocidentais, da chance que vocês têm. 
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Vocês sabem que, hoje ainda, não é algo de raro..., vocês sabem a discussão, há histórias 

engraçadas assim – e elas já existiam em minha vida. 

Há dois tibetanos que vão procurar água. 

Há um que diz ao outro: «Você percebe, há quem abre uma torneira e a água flui.». 

Eles fizeram dez quilômetros para ir procurar um balde de água, eles não podem acreditar. 

Todas essas técnicas, toda essa tecnologia, todas essas imagens, todos esses prazeres 

que lhes são oferecidos à profusão estão aí apenas para adormecê-los. 

Eu não disse que não se devia servir-se disso, mas é preciso estar lúcido sobre isso. 

E isso é cada vez mais verdadeiro. 

As circunstâncias de antes da internet não são mais as mesmas hoje, vocês veem bem isso. 

 

E isso eu digo com insistência porque é, muito exatamente, o que vai acontecer para cada 

um, antes, mesmo, da estase, se já não é o caso. 

Entenda bem que eu não critico nem a opulência, nem o dinheiro, nem o que quer que seja, 

mas eu lhe mostro, simplesmente, a que isso conduz, de maneira quase constante. 

Aquele que nada tem a perder já deu tudo, enquanto aquele que tem, tem muito a perder. 

E nós temos visto, eu o disse, e é conhecido por aqueles que tiveram histórias ou 

entrevistas com desencarnados, nas quais havia, antes do período de liberação, seres que 

não conseguiam subir à Luz, porque eles estavam apegados à matéria. 

O objetivo de Satã é o de apegá-los à matéria, nada mais e nada menos, e fazê-los crer que 

a matéria é a única verdade e a única vida possível. 

A tal ponto que, agora, antes do período de 84, vocês estavam, todos, e nós estávamos, 

todos, pressionados a juntar-se à Terra para reencontrar os prazeres materiais, que nos 

invejam os anjos, efetivamente. 

 

Agora, isso não quer dizer que é preciso distribuir todos os seus bens, dar suas mulheres e 

crianças, hein?, eu não disse isso. 

Mas esteja lúcido disso. 

Olhe ao seu redor. 

Olhe os filmes, por exemplo, de há cinquenta anos, olhe os filmes recentes. 

Veja as pessoas, veja os atores, veja os cenários, as histórias; tudo é pretexto para o 

divertimento. 

E, além disso, esse divertimento compra-se – nada é dado nesse nível. 

Não é, absolutamente, o princípio da Luz isso. 

A Luz dá-se integralmente, se você se dá integralmente. 

Como eu disse, a um dado momento, você tinha as nádegas entre duas cadeiras, mas, 

como eu disse: não há mais cadeira e não há mais nádegas, tampouco. 

Qualquer que seja a visibilidade, amanhã ou em seis meses, de Nibiru. 

Não espere a última extremidade, porque você terá muita dificuldade, naquele momento, 

não para ser liberado, uma vez que todo mundo é liberado, mas o período será difícil para 

você. 

 

Eu não falo de vocês, aqui, eu falo de uma maneira geral. 

Olhe em si mesmo. 

A que você está apegado? 

O que é que você acredita possuir? 

O que é que você possui? 

Você está livre de estar vazio de todo passado no instante presente? 
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Você consegue desaparecer? 

Ou será que há, sem parar, pensamentos parasitas, o corpo que se manifesta, emoções 

que lhe atravessam? 

Você tem montes de testes a fazer-se, você mesmo, para ver onde você está agora. 

Você vê claramente, ou você recusa ver claramente? 

Mas é seu problema. 

 

Você sabe, há seres que esperam, como eu disse, há mais de trinta anos. 

Eles já são liberados vivos, eles esperam a liberação da Terra. 

Mas eles não esperam uma data, eles sabem que isso está em curso. 

Há marcadores, os marcadores foram-lhes dados: as Núpcias Celestes, fevereiro de 2012, a 

liberação da Terra, a liberação da Onda de Vida, a Obra no Azul, a Obra no Branco. 

Para que serviu tudo isso? 

Para desabrochá-los nesse mundo? 

Para propiciar-lhes facilidades diversas e variadas? 

Ou para serem, realmente, o que vocês são? 

Mas isso, o ego não pode entender, ele não vê, mesmo, o que isso quer dizer. 

Quando eu disse, ontem, que haverá ranger de dentes, haverá, efetivamente, ranger de 

dentes, mas é sua escolha individual, é sua escolha pessoal, que não é a escolha da 

pessoa, mas que compreende, ao mesmo tempo, o corpo, a alma e o Espírito. 

 

Você vê, efetivamente, que, à época, você vivia experiências vibratórias, deslocalizações, 

mecanismos da consciência – já há numerosos anos, para muitos de vocês – e, hoje, é-lhe 

solicitado, cada vez mais, para estar aí, presente, na humildade e na simplicidade, na 

matéria. 

Mas ver essa matéria pelo que ela é, tanto a sua como qualquer outra matéria. 

 

No momento em que, mesmo os cientistas colocam-se questões sobre a realidade desse 

mundo, que reúnem, com isso, todos os ensinamentos ayurvédicos, por exemplo, ou 

budistas também, e de Cristo. 

Ele declarou: «Vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo.». 

Agora, se seu reino é desse mundo, fique à vontade. 

Há inumeráveis moradas que lhe correspondem – e é sua liberdade. 

Não há uma recompensa. 

Você está aí onde você está, e você está, estritamente, no lugar certo, cada um, quer você 

esteja morrendo ou esteja nascendo. 

Quer você esteja em plena saúde ou esteja deficiente, de algum modo. 

Isso foi, também, o que eu expliquei em relação à atribuição vibral. 

Vocês não estão mais nos tempos do apelo, vocês estão nos tempos da confirmação, e da 

atualização, como eu disse. 

 

Outra pergunta, ou faz-se a próxima questão? 

 

Questão: como aqueles que nada percebem podem saber se estão prontos? 

 

Eu não vejo a relação entre os dois. 

O fato de estar pronto não é ligado à percepção do que quer que seja, é um estado interior, 

cada vez mais. 
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É claro, houve as vibrações, as Coroas que assinalam sua liberação, as diferentes ativações 

de Estrelas, de Portas, do corpo de Existência. 

Mas você está pronto..., quando é que você está pronto? 

No momento em que você vive sem nada esperar. 

Caso contrário, você não está pronto. 

Mesmo se você espera essa famosa data, isso quer dizer que você não está pronto. 

Liberado ou não, uma vez que vocês são, todos, liberados. 

Mas pronto para quê? 

Pronto para viver o período da estase e os cento e trinta e dois dias na leveza e na 

facilidade, e na alegria. 

 

Você sabe, por exemplo, há o Livro dos mortos tibetano, no qual se ensina às pessoas 

como morrer. 

Lê-se o livro em seu leito de morte. 

Porque você parte com suas crenças, eu evoquei isso há pouco. 

Qualquer um que crê que suas boas ações são importantes ficará pesado por suas boas 

ações, aquele que é apegado a pessoas ficará pesado pelas pessoas com as quais ele está 

apegado, e aquele que é materialista ficará apegado por sua atração materialista à matéria, 

a essa 3D. 

 

Eu já disse e redigo, e eu o disse, aliás, não há tanto tempo, há uma hora, que quanto mais 

você está pronto, mais você desaparece sem esforço algum – vibrações ou não vibrações, 

agora, eu o disse ontem. 

As partículas adamantinas, antes, elas entravam pela cabeça, pela Porta, pelas Estrelas; a 

Onda de Vida subia; o Canal Mariano ativava-se, mas eu disse, agora, que as energias 

vibrais penetram, diretamente, no vital, não, unicamente, pela cabeça ou pelos pés, ou pelo 

coração, mas, diretamente, no eixo Atração-Visão, que foi retificado – não coletivamente, 

isso está em curso, mas individualmente – para muitos de vocês. 

Aliás, colocar-se a questão de saber se você está pronto prova que você não está pronto. 

E sim. 

Você está pronto quando não há mais questões em relação a uma data ou para estar 

pronto. 

 

E aproveite desse tempo que lhe é dado, pelas circunstâncias, pelos ciclos temporais que 

não estão, ainda, reunidos, para ajustar, finamente, o que resta a ajustar; ponha ordem em 

seus assuntos. 

É como alguém a quem se diz que vai morrer, e se ele tem a oportunidade e a força de 

fazê-lo, ele vai procurar por ordem em sua vida. 

Não se esqueça de que as queixas são um peso extremamente importante quando da 

morte. 

Você deve perdoar a si mesmo. 

 

E eu nada tenho a vender-lhe para estar pronto. 

A única coisa que nós temos vendido são as vibrações, a ativação das Portas e das Estrelas 

que eram conhecidas na Terra. 

O resto é com você. 

Está pronto, eu diria, aquele que em nada crê, que nada espera, que nada aguarda e que 

está na alegria. 
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Esse está pronto – quer seja em uma hora ou em cinquenta mil anos – mas ele não terá a 

oportunidade de esperar cinquenta mil anos, uma vez que terminou. 

 

Questão: após alguns anos na alegria e na paz, minha vida bascula. 

O corpo físico não pode nem trabalhar, nem dormir, nem comer. 

Qual é o sentido dessa prova maior, atualmente, para aqueles que estão abertos à 

Luz? 

 

Eu ouvi, mas não estou certo de ter compreendido bem qual é a pergunta. 

Qual é o sentido de recair e viver, ainda, problemas como esses? 

Bem, isso quer dizer, simplesmente, que, em seu caso, o que foi vivido na paz e na alegria 

era a paz e a alegria do Si, mas não da Liberdade. 

Aquele que é liberado não pode ser afetado por qualquer falta que seja ou por qualquer 

sofrimento que seja. 

Ele sabe que sofre, mas ele não é afetado, qualquer que seja a intensidade desse 

sofrimento. 

E, depois, há, também, o que eu disse, o desgaste do corpo. 

Parece-me, se você olha Um Amigo, por exemplo, ele usava bengalas, ele tinha extremas 

dores nas pernas. 

E, no entanto, ele era liberado. 

 

Isso, é a energética que os faz crer que, porque se repara a energia ou a Luz, o corpo ficará 

melhor. 

Mas isso não é verdade. 

Aliás, você me explicará. Então, por que, nesse caso, todos os maus rapazes estão em 

perfeita saúde física. 

Eles não morrem, jamais, de câncer, você não observou? 

Eles são, por vezes, assassinados, certamente, mas eles jamais têm câncer, jamais infartos, 

eles a nada prestam atenção, eles são perversos ao extremo, e o corpo deles vai muito 

bem. 

 

Não há relação ou adequação. 

Então, não veja isso como uma punição ou uma recaída, aceite e atravesse isso; não é isso 

que deve impedi-lo de ficar na alegria. 

Se isso o impede de ficar na alegria, é que a alegria que foi vivida, mesmo durante anos, 

não foi um processo completo. 

Caso contrário, isso não poderia produzir-se. 

Você sabe, a alegria pode encontrar-se no Si também. 

Mas a Alegria eterna, a Morada de Paz suprema, a Infinita Presença, a Liberdade, o 

Liberado Vivo, como diria nosso amigo Bidi, nada têm a ver, mesmo, com a doença. 

Olhe Bidi, ele tinha um câncer na garganta e, até o último dia, ele se exprimia com a mesma 

energia. 

E, no entanto, o sofrimento devia ser terrível. 

Ele dizia, simplesmente, que estava um pouco fatigado. 

 

Se vocês são afetados de maneira importante, enquanto conheceram a não afetação, é, 

simplesmente, para provar-lhes que o que havia sido vivido não foi instalado de maneira 

definitiva e irremediável; restavam resistências. 
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E que, justamente, o que você vive é a oportunidade de reencontrar a paz, qualquer que 

seja o que se opõe à sua paz ao nível de seu corpo. 

A verdadeira paz não depende de qualquer circunstância material, afetiva ou corporal. 

Ela não é desse mundo e, no entanto, ela se manifesta nesse mundo. 

Mas ela não pode ser correlacionada a uma anomalia de seu corpo ou de sua carteira. 

Caso contrário, isso não é verdade. 

O Liberado Vivo interior, o Liberado Vivo é totalmente livre ao nível de sua consciência, o 

que quer que se torne esse corpo. 

E, sobretudo, se ele está em fase terminal. 

 

Portanto, se a paz desaparece, é que a paz que foi vivida, mesmo, às vezes, durante anos, 

não foi inteiramente integrada e estabilizada. 

E que, justamente, não veja isso como uma punição do que quer que seja, mas, bem mais, 

uma iluminação nova, que visa fazê-lo superar essas resistências. 

Então, não procure saber porque, como, em função do simbólico do corpo ou outro, porque 

isso vai satisfazer seu mental e seu ego. 

Mas é um convite para ir procurar ainda mais na profundidade o que você é, o que não 

aportará, necessariamente, uma solução à dor ou ao sofrimento, ou ao déficit, ou 

deficiência, mas fará você ver a vida diferentemente. 

Porque isso será, realmente, diferente. 

Se sua felicidade, dito em outros termos, depende de sua saúde ou de sua carteira, isso não 

é a felicidade, e, ainda menos, a Alegria. 

 

E eu creio que é a hora de despedir-me, é isso? 

 

Sim. 

 

Bem, caros amigos, eu lhes digo até já. 

Nós não terminamos. 

E, depois, prometo, eu os deixo tranquilos, porque há os que se acotovelam para dizer 

coisas. 

Para mim, é a clarificação em relação a todas as interrogações que vocês colocam, que são 

muito justas, aliás. 

Eu não critico nenhuma, bem ao contrário. 

 

Eu lhes transmito todo o meu Amor e eu lhes digo até já. 
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O.M. AÏVANHOV – Março de 2016 – Parte 4 

 

Bem amigos, retomemos onde havíamos parado, e prossigamos, para completar um pouco 

as clarificações que eu tentei dar-lhes, não é? 

Então, eu escuto, novamente, as questões, quer elas sejam orais ou escritas. 

 

Questão: após a estase, quais são aqueles que vão aos Círculos de Fogo, aqueles 

que partem nas embarcações e aqueles que permanecem na Terra? 

 

Bem, eu não vou passar em revista os sete bilhões de consciências que estão na Terra. 

Aqueles que vão aos Círculos de Fogo vão receber um ensinamento vibral que vai permitir a 

eles recuperar, inteiramente, sua Existência e sua mobilidade, se posso dizer, nas diferentes 

dimensões. 

Aqueles que enfrentam os cento e trinta e dois dias após a estase serão aqueles que terão 

que purificar, qualquer que seja a evolução deles, certo número de elementos, antes de 

reencontrar a Liberdade. 

Aqueles que vão às embarcações, isso depende se eles vão em um saco ou se eles vão em 

pé, hein? 

Porque aqueles que ali vão em um saco é, sobretudo, o alimento. 

Isso quer dizer que aí não há mais ninguém, exceto corpos para comer, para alguns que os 

comem. 

Aqueles que ali vão em pé, eu já havia dito, são aqueles que vão à 3D unificada para viver 

pacificamente, se posso dizer, a vida deles. 

E esses seres são mantidos com o corpo, porque eles têm algo a transmitir, que pode ser 

útil à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, por exemplo, em Arctúrius, em Vega 

ou em outros sistemas solares. 

Para transmitirem, se quiserem, suas memórias, antes de serem liberados, ou seja, que o 

que eles realizaram, e que representa um interesse na liberação dos mundos a liberar 

reencontra-se, como dizer, utilizado, se posso dizer, ao nível do que eles compreenderam, 

viveram e assimilaram nesse mundo. 

 

Mas eu não posso dizer aonde você irá. 

Você pode imaginar, conforme o que você vive nesse momento, mas isso não tem qualquer 

espécie de importância. 

Lembre-se: quer você acabe nos frigoríficos dos Dracos, quer esteja com os Leões em 

Arctúrios, quer esteja em um Círculo de Fogo ou viva a tribulação dos cento e trinta e dois 

dias fora, se posso dizer, não tem qualquer incidência na Liberdade final e no planeta grelha 

final. 

Portanto, não há que se preocupar em saber se você estará nos Círculos de Fogo ou nos 

frigoríficos dos Dracos, isso não tem qualquer espécie de importância. 

Porque, mantenha o objetivo, a finalidade, que é a Liberdade incondicional que você 

reencontrou, qualquer que seja a evolução desse corpo, da alma, se ela existe, e de seu 

feito de ser liberado vivo quando, aí, você poderá tanto estar nos Círculos de Fogo, por 

exemplo, como servir de alimento aos Dracos – não você, mas esse corpo – ou, ainda, estar 

no serviço ao outro, se posso dizer, durante os cento e trinta e dois dias. 

Cada posição, após a estase, não depende de sua evolução, mas da utilidade como 

ancorador, semeador de Luz e ser liberado, nos diferentes planos e diferentes cenários 

possíveis. 
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Portanto, eu não posso detalhar-lhe. 

 

Não são aqueles que tiveram os melhores bons pontos e a melhor classificação que vão aos 

Círculos de Fogo, como se poderia, por exemplo, imaginar. 

Não são, tampouco, aqueles que servem aos Dracos de alimento que são os mais 

materialistas, isso nada tem a ver. 

Simplesmente nós sabemos, porque nós o temos..., não eu, pessoalmente, mas alguns 

acólitos e compadres dos Melquisedeques liberaram outros sistemas, já, e conhecem os 

procedimentos de liberação nas fases finais, se posso dizer, do processo de Liberação e de 

Ascensão. 

Portanto, eu não posso ir mais longe nas respostas. 

Agora, seu posicionamento, finalmente, concerne apenas a um período extremamente breve 

em relação à sua vida, e que corresponde, portanto, à realização, se posso dizer, do que há 

a realizar antes do planeta grelha final. 

 

A atribuição vibral não corresponde a estar em um Círculo de Fogo ou estar em um 

frigorífico, ou em uma embarcação arcturiana ou vegaliana, a atribuição vibral concerne ao 

que sobrevém após o planeta grelha e não antes, o que eu havia chamado, à época, o 

planeta grelha final. 

É o momento no qual o Sol vive, ele também, sua liberação total, não, unicamente, dos 

corpos de Existência, mas da irradiação solar. 

Aliás, você tem, também, do mesmo modo que há buracos na Terra, quando a ionosfera é 

rompida, do mesmo modo, quando a heliosfera é rompida, você pode constatar e olhar os 

antecedentes no histórico do que são nomeados os buracos coronais do Sol, que lhe 

enviam os ventos solares. 

São os mesmos buracos que sobre a Terra, simplesmente, a escala não é a mesma. 

Mas é a mesma incidência das forças da Luz no confinamento do Sistema Solar. 

E, quando o Sol estiver escancarado, com um buraco coronal que vai do polo norte ao polo 

sul, e do equador, e que percorre toda a linha do equador, isso quer dizer que o Sol está 

maduro para sua próxima transformação. 

 

Eu o lembro, aliás, que mesmo os Mayas falavam de um novo sol. 

Eles não falavam de nova dimensão, mas eles falavam da raça azul, como muitos 

ensinamentos ditos esotéricos, e da nova raça-raiz, se se pode dizer, da Terra de Quinta 

dimensão, que nada mais terá a ver com a Terra de terceira dimensão. 

 

Outra questão. 

Ou prolongamento desta, sempre similar, se você tem vontade de completar oralmente. 

 

Questão: qual foi o fim da civilização Maya? 

 

Eles ascensionaram. 

De um dia para o outro, eles desapareceram. 

Não se deve acreditar nas histórias que lhe contam com os sacrifícios, nos quais se arranca 

o coração e tudo isso. 

Foi um significado simbólico. 

É claro, encontraram-se ao lado desses lugares de sacrifício não cadáveres, mas ossadas. 
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Mas o que contam sobre os Mayas é o que se sabe, pertinentemente, que, um dia, de um 

dia para o outro, eles desapareceram. 

Eles ascensionaram nesse grupo específico para os domínios diferentes de vida. 

E sem ruptura de continuidade. 

 

Questão: eles puderam passar através do confinamento? 

 

Eu lhe assinalo que há lugares na Terra nos quais – nós havíamos desenvolvido isso no ano 

passado, concernente aos vórtices – nos quais, como dizer..., as ilhas de sobrevivência de 

5D, que eram representadas pelos povos da natureza em alguns lugares da Terra... 

Portanto, não era totalmente intransponível. 

Caso contrário, quer fossem os Melquisedeques, as Estrelas ou, mesmo, Bidi, não teriam 

podido escapar. 

 

Sempre houve, e foram os acordos entre a Fonte e a rebelião arcôntica, e Lúcifer, à época, 

que eram de preservar a possibilidade de sair desse mundo, independentemente do fim de 

um ciclo. 

E isso se produziu para os Mayas, isso não se produziu, em contrapartida, no fim de um 

ciclo que foi a destruição, a terceira destruição de Atlântida, há pouco mais de 12.000 anos. 

Muito precisamente, 10.451 antes de Cristo, aproximadamente, porque os dias não eram os 

mesmos. 

 

… Silêncio… 

 

Então, tudo está esclarecido, mais ou menos? 

 

Eu posso dizer, sob a forma de conclusão, mesmo se vamos trocar ainda, eu espero que 

vocês tenham apreendido e integrado que o princípio de data não se mantém mais, uma vez 

que vocês estão dentro, e isso pode ser não importa em qual momento. 

Então, não espere mais. 

E nós já havíamos falado, em 2012, dessa noção de espera ou de esperança, lembrem-se. 

 

Hoje, é diferente. 

Nós lhes dizemos para nada mais esperar, porque nada há a esperar, tudo está aí. 

Não é porque há um sinal preciso – que corresponde à reunião dos ciclos temporais – que 

não está, ainda, no céu, que os eventos sejam encadeados ao nível da Terra, do Sol, da 

Confederação Intergaláctica e, também, de sua própria Liberdade. 

 

Aproveitem do tempo concedido para estar na vida. 

Se você tem a impressão de que restam coisas a resolver, resolva-as, quer seja através do 

perdão, quer seja através do que lhe pareça ser indispensável resolver ao nível, puramente, 

da vida material; não se ocupe mais do resto. 

E se você tem a chance de desaparecer, mesmo se isso lhe coloque problemas, você deve 

responder, de maneira cada vez mais afirmativa ao apelo da Luz, porque eu já havia dito 

que o apelo da Luz, agora, torna-se uma injunção da Luz ao seu próprio desaparecimento. 

Alguns de vocês dominam o desaparecimento no alinhamento, nas meditações ou no 

momento em que o desejam; para outros, isso lhes cai em cima, e você observou, 
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frequentemente, nesse momento, ou isso começa a partir da manhã, ou pelas 16-17 horas, 

hein?, e isso se reforça. 

Por vezes, isso aparece muito mais tarde da noite, esse sentimento não de fadiga, mas de 

não mais estar ali, mesmo estando plenamente ali, em outro nível. 

Mas as regras de funcionamento habituais da materialidade, do corpo físico, dos corpos 

sutis não são mais, absolutamente, as mesmas que há alguns meses, vocês sentem bem 

isso. 

 

Portanto, aproveite esse tempo para, verdadeiramente, abrir tudo o que deve ser aberto: o 

perdão, a graça, perdoem-se a si mesmos, perdoem ao universo, perdoem, também, aos 

Arcontes – e, sobretudo, aos Arcontes. 

Não se esqueçam de que os Arcontes também são redimíveis. 

E não se esqueçam, também, de que tudo isso é uma cena de teatro, um jogo, então, 

fiquem leves. 

Aliás, vocês viajarão leves, quer seja para ir aos Círculos de Fogo, quer seja para ir aos 

frigoríficos ou para permanecer durante os cento e trinta e dois dias na atmosfera da 3D. 

 

… Silêncio… 

 

Vão hein?, aproveitem, porque não é sempre que eu posso ficar tanto tempo. 

 

Questão: o que significa, neste período, ter subidas da personalidade, da ordem do 

desejo, a impressão de ter que fazer coisas, ou projeções? 

 

Isso significa que não há que culpar ou, sobretudo, crer que você não esteja pronto. 

Simplesmente, ver as coisas. 

O que lhe parecia – e tivemos uma questão nesse sentido, através da paz que desapareceu 

– é um convite para, verdadeiramente, ver isso, mas não ser isso. 

É, efetivamente, vê-lo como observador. 

É tudo o que há a fazer. 

Mesmo se você tenha uma raiva, mesmo se você tenha uma grande tristeza, olhe-a. 

Olhe-a porque isso não é você. 

E, hoje, é mais fácil dar-se conta disso, ou seja, ser menos levado pelas emoções, pelo 

mental, pelas reações. 

Portanto, não é uma recaída. 

É, ao contrário, eu diria, uma iluminação ainda mais viva, pela Luz vibral, do que ainda resta 

não a resolver, mas a atravessar. 

Ora, você não pode atravessá-lo, não querendo resolver, mas, através de sua eternidade, 

ou seja, no Coração do Coração, na transparência e humildade. 

Nenhuma inquietação, e o que quer que se manifeste ao nível da personalidade, é que isso 

deve sair, é tudo. 

Isso não tem necessidade de ser analisado, não é preciso, necessariamente, fazer disso o 

objeto de um tratamento específico, mas isso tem, antes de tudo, que ser visto e 

atravessado, da maneira a mais simples possível, com a ajuda de seu coração e do que 

você é. 
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Portanto, as tralhas que sobem, em qualquer nível que seja, quer seja nos conflitos 

familiares, impessoais, nas doenças que possam voltar, coisas que aparecem, são apenas 

iluminações e ajustes finais, se posso dizer. 

É, justamente, para dar-lhe a prova, para si mesmo, de que você não é nem essa 

personalidade, nem esse sofrimento, nem essa tristeza, nem o que vem obstruir, se posso 

dizer, sua paz e sua alegria. 

Ao contrário, agradeça que isso se manifeste e não durante os três dias ou antes dos três 

dias, porque as circunstâncias de consciência não serão as mesmas, é claro. 

 

… Silêncio… 

 

Vocês estão bem silenciosos, hein? 

E, no entanto, vocês não estão dormindo. 

 

Eu os lembro, também, de que, independentemente de alinhar-se no Coração do Coração, 

vocês têm todas as ajudas, aqui e alhures, quer sejam os povos da natureza, quer seja, 

mesmo, a própria natureza; os ambientes florestais, por exemplo, ou marinhos, são 

extremamente importantes na purificação que se joga, atualmente. 

E, aliás, se vocês são sensíveis, vocês vão aperceber-se de que, mesmo se tenham 

qualquer outro objetivo que não um objetivo espiritual ou de consciência, assim que vocês 

estão na natureza, tudo se pacifica. 

A natureza vem em seu auxílio e, sobretudo, as árvores e, sobretudo, o mar, a água, a 

montanha, também, é claro, ou o deserto para outros, pouco importa. 

Mas a imersão na natureza é quase o equivalente à imersão no Coração do Coração, 

porque a natureza é curadora, porque as partículas adamantinas, é claro, ali estão em 

número muito mais importante do que em suas cidades, e vocês vão beneficiar-se desse 

ambiente estando na natureza. 

 

Respeitem-se, também. 

Mesmo se você tenha a impressão de que há uma emoção ou um sofrimento que surge e 

que não está em acordo com o que você é, realmente, no fundo de si, isso não é grave, 

deixe passar. 

É claro, você se quebra o braço, se você não sabe como reparar um osso 

instantaneamente, é melhor ir colocar um gesso, de qualquer forma, hein?, não seja tolo. 

Mas eu falo de coisas que – vocês têm, todos, isso, nesse momento – coisas que voltam, 

que estavam, no entanto, resolvidas, ou que se manifestaram há muito tempo, ou coisas 

que voltam ao nível comportamental, ao nível dos pensamentos, que você pensava ter, 

realmente, eliminado. 

Foi, realmente, eliminado da personalidade, mas isso prende, ainda, para o ajuste final do 

corpo de Existência e para o nascimento efetivo da borboleta. 

Pode-se dizer – e eu já o disse há algum tempo – que a crisálida, agora, foi concluída e que 

houve a ruptura da pele da lagarta. 

E algumas borboletas estão fazendo secar suas asas, antes de voar, já. 

 

Então, diga-se, também, que o que se rasga, em você, é apenas o que restava de crenças 

ou de ideias, ou de memórias, mesmo se você não fosse mais afetado por elas até agora, 

se isso havia desaparecido há anos. 

Portanto, aproveite tudo isso. 
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Você se apercebe, também, que pessoas que você via muito frequentemente, de repente, 

você não as vê mais, e outras, que você não via há muito tempo, que voltam a manifestar-

se. 

São oportunidades inestimáveis, eu diria, que lhes são propostas pela Inteligência da Luz e 

o estado de Graça ou a ação de Graça, para liberá-los, definitivamente, para aqueles que 

creem, ainda, que não estão livres ou que não estão prontos. 

 

Questão: a consciência manterá a memória dessa passagem na Terra, onde quer que 

ela vá? 

 

Nenhuma utilidade e nenhum interesse, exceto para aqueles que têm algo a aportar, por 

sua experiência de vida, à Confederação Intergaláctica. 

Do mesmo modo que nesse mundo, mesmo se é uma ilusão, será que você se lembra, 

espontaneamente, de seus primeiros dias, do que você era no ventre da mãe ou antes de 

vir aqui ou, ainda, de suas vidas passadas? 

Absolutamente não. 

O que é que você quer levar? 

Todas as memórias de suas vidas passadas, as memórias dessa vida? 

Reflita bem. 

Será que você tem necessidade de levar consigo o que você não é, ou o que foi apenas 

transitório e que não é de qualquer espécie de importância quando você vai explorar sua 

origem estelar ou reencontrar sua origem estelar ou, ainda, explorar dimensões e, a fortiori, 

ainda mais se você retorna à sua Morada de Paz Suprema, no Absoluto? 

 

A limitação não lhe é de qualquer utilidade, exceto, é claro, para aqueles que aceitaram a 

ínfima honra de tornarem-se Estrelas futuras e Melquisedeques futuros. 

Nós dissemos que esses nós acolhemos com muitos agradecimentos e gratidão, porque 

nós estamos um pouco cansados, não é? 

Como vocês. 

 

Questão: o que convém fazer quando nos entediamos, profundamente. 

 

É uma questão muito ampla essa. 

O que é que você chama de entediar-se profundamente? 

E, primeiro, identifique o que é que se entedia em você. 

É claro, pode existir uma forma de tédio que os Liberados Vivos podem conhecer, ou seja, 

que você sabe que a verdade está alhures, você viveu a travessia da Luz, você voltou, você 

viveu não uma iniciação, mas uma reversão da consciência ou um traumatismo, qualquer 

que seja, ou um evento feliz, pouco importa, e, se isso se produziu já nos anos 2012, por 

exemplo, com a Onda de Vida, é evidente que, hoje, três anos depois, você acha o tempo 

longo, mesmo sendo liberado do tempo. 

Mas a situação dos Liberados Vivos que viveram a totalidade da Onda de Vida nada tem a 

ver com a situação daqueles que viveram uma Coroa ou qualquer Coroa, ou que não 

percebem as Presenças ou o Canal Mariano, nem os sons. 

 

Portanto, entediar-se profundamente não quer dizer que você nada tem a fazer ou que você 

nada encontra para fazer, mas que, de algum modo, sua consciência já está revertida e a 

alma começou o caminho da Liberdade e de sua própria dissolução. 
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Eu não sei, se você se entedia, vá ao cinema ou jogue com seu telefone, isso vai ocupá-lo. 

Mas não se deixe enganar, aí tampouco. 

Ou ponha-se no Samadhi, se você é capaz disso, e permaneça assim. 

Não pode haver tédio no Samadhi. 

Pode haver uma forma de tédio não da vida, mas das circunstâncias atuais desse mundo, 

no qual você se sente perfeitamente bem, quaisquer que sejam sua idade e sua facilidade 

afetiva, espiritual ou material, há uma compressão que se faz. 

 

Mas o tédio semelhante, profundo, pode conduzi-lo à Luz porque, uma vez que você tenha 

descido ao mais baixo, bah, é claro, você apenas pode voltar a subir. 

E alguns de vocês, mesmo se tivessem, anteriormente, uma exaltação em alguma coisa, 

descobrem que essa exaltação não consegue mais nutri-los. 

É um convite de sua alma para desviá-lo da matéria, mesmo estando extremamente 

presente, e isso pode traduzir-se, nesta fase de oscilação – eu chamei isso de tournicoti-

tournicota, as nádegas entre duas cadeiras – isso pode dar, efetivamente, nesse momento, 

um tédio e o sentimento de entediar-se. 

 

Eu o lembro, de qualquer forma, de que tudo – não vamos tomar as experiências espirituais, 

mas vamos tomar as experiências de morte iminente – 90% dos irmãos e irmãs que viveram 

experiências de morte iminente voltam com, como dizer..., não um tédio, mas, ao contrário, 

necessidade de viver, de amar e de servir, mas alguns descrevem, de qualquer forma, que 

aqui é o inferno. 

Muitas pessoas que voltaram ao corpo, ao voltar, e que têm a consciência desse retorno 

após uma experiência de morte iminente, dizem, correntemente, que eles entram em um 

cadáver. 

Mas porque, efetivamente, quando você está na Luz ou do outro lado da Luz, no Absoluto, 

o Parabrahman, e você volta ao corpo, você encontra essa podridão, mesmo se ele seja 

muito jovem e muito belo, porque você se sente fechado em algo de frio, de compacto, que 

não é a Verdade. 

Então, efetivamente, nesse caso, isso pode criar, como dizer..., um tédio ou uma nostalgia. 

É por isso que eu digo: qualquer que seja o tédio que você sinta, viva, ame. 

Se você está amando, você não pode entediar-se. 

Quando eu digo amando, não é o ato de projetar o amor, é viver o Amor. 

 

Então, efetivamente, há oscilações, enquanto tudo não está estabilizado, que muitos de 

vocês têm vivido desde 2012, mesmo e, sobretudo, os Liberados Vivos. 

Quando, finalmente, você pode dizer-se: «Para que serve? Eu vivo e, depois, é tudo, e, 

depois, por momentos, há uma mão de ferro que lhe cai em cima, como uma espécie de 

irritação. 

Isso flutua, como as dores ou os problemas de personalidade que sobem. 

São coisas que passam e que se iluminam ainda mais violentamente. 

É um convite para dar o último passo, a reversão final da alma e sua dissolução na Luz do 

Espírito. 

 

Mas aquele que é capaz de penetrar no Coração do Coração, de manter-se 

em Shantinilaya ou na Última Presença e, mesmo, no Si, hoje, pode ali mergulhar à 

vontade. 
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E, quando você está, mesmo, no Si, sem nem falar da Infinita Presença, nos momentos em 

que você o vive, não pode ali haver tédio. 

É claro, pode haver, na volta, como nas experiências de morte iminente, o sentimento de 

nostalgia ou de tédio. 

Mas você não é esse tédio. 

É para permitir-lhe, também, diferenciar, eu diria, o prazer ligado à satisfação do exercício 

do que quer que seja, do ato amoroso, do ato musical, do ato de pintura ou do trabalho bem 

feito, simplesmente, quer seja uma mãe de família ou alguém que trabalha em uma 

administração ou em uma sociedade. 

Mas esse tédio que você evoca não é, simplesmente, o tédio de sua pequena pessoa. 

Porque, a partir do instante em que você levanta o véu, mesmo se ele não é retirado, quer 

seja por uma experiência de morte iminente, quer seja por uma experiência mística, quer 

seja uma experiência da própria consciência, restará, sempre, essa espécie de nostalgia ou, 

mesmo, de tédio. 

Mas não deixe instalar-se o tédio, não se satisfaça no tédio. 

Você não é esse tédio. 

 

Mas, frequentemente, quando o véu é levantado ou quando você tenha vivido a Liberdade, 

a Liberação pela Onda de Vida em 2012, por vezes, eu concebo, perfeitamente, que você 

se pergunte, ainda, o que você faz aí, mesmo estando perfeitamente vivo. 

E é lógico. 

Quando você provou a Liberdade, você não pode, jamais, esquecê-la. 

O esquecimento, o capô, chame como quiser, não pode voltar a fechar-se. 

Tudo foi aberto. 

Do mesmo modo que quando os chacras ativam-se, eles não podem mais voltar a fechar-

se, é impossível. 

Eles podem bloquear-se, desencadear doenças, mas eles não podem ser fechados. 

 

Eu disse, também, há pouco tempo, que você tinha a possibilidade de autocurar-se, não por 

sua vontade, mas pela Inteligência da Luz. 

A Inteligência da Luz não é algo que você possa refletir, imaginar ou projetar; você apenas 

pode percebê-la quando você se coloca, você mesmo, no Coração do Coração. 

Então, não é, absolutamente, a meditação com um objetivo ou com uma intenção, é o que 

se chama, vulgarmente, um alinhamento no Coração do Coração. 

 

Mas eu concebo, é absolutamente normal, quando uma alma está em vias de reversão ou 

em vias de dissolução, ou em tournicoti-tournicota, que ela experimente e que ela viva, 

mesmo na pessoa, esse sentimento de tédio. 

É, também, o Choque da Humanidade. 

É o reencontro das energias e das vibrações, é o reencontro e a visão clara, cada vez mais 

perceptível, aliás, do que é da ordem da Luz e do que é da ordem, se quiser, da ilusão. 

 

E, obviamente, vocês todos observam que, por exemplo, anteriormente, você tinha tal, como 

vocês dizem..., hobby ou tal paixão, e que, hoje, tudo isso não o satisfaz mais. 

Porque a única satisfação não está mais no ato amoroso, no ato profissional. Mesmo se ela 

exista ainda, mas a verdadeira satisfação está no Coração do Coração. 

E isso vai tornar-se cada vez mais verdadeiro. 
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É o que eu disse há pouco: quanto mais o mundo vai mal, mais alguns de vocês abrem-se, 

e isso cria uma espécie de paradoxo e, também, esse sentimento de tédio, de cansaço ou 

de nostalgia. 

Isso corresponde, verdadeiramente, a esta fase final da ressonância do efêmero e do 

Eterno. 

Porque, apesar de tudo, é uma mudança de estado e, portanto, de onde você está, qualquer 

que seja sua consciência, ou seja, encarnada na Terra, há, sempre, a noção de perda e de 

luto. 

Você o vive quando perde alguém, quando muda de emprego, de domicílio, exceto que, aí, 

é a perda de um mecanismo de vida para encontrar a verdadeira vida. 

 

Portanto, todas essas emoções que passam em você, que são, por vezes, exacerbadas, ou 

que ressurgem, enquanto você as tinha amplamente superado, compreendido, e que 

haviam desaparecido de sua vida, voltam a manifestar-se. 

É uma iluminação mais intensa. 

Mas, paralelamente a essa iluminação mais intensa e esse tédio, como você diz, há, 

também, uma faculdade maior para estar no Coração do Coração. 

É um convite, também, para não mais ter as nádegas entre suas cadeiras, para não mais 

fazer tournicoti-tournicota, mas, verdadeiramente, para colocar-se, se posso dizer, 

definitivamente, onde você está, realmente, em consciência. 

 

… Silêncio… 

 

O tédio não é um convite, como eu disse: «Vá ao cinema ou olhe seu telefone» – foi uma 

brincadeira em relação às respostas que eu dei antes – o tédio não deve ser a oportunidade 

de desviar-se do que você é no Coração do Coração, bem ao contrário. 

Não fuja, atravesse, e não se esqueça de que a Inteligência da Luz e o estado de Graça é 

acessível a todos na co-criação consciente atual. 

É, também, uma forma de aprendizado de não depender de qualquer circunstância exterior 

para dissipar um tédio ou para dissipar uma nostalgia. 

É um convite para ser e para avançar, talvez, diferentemente. 

 

… Silêncio… 

 

Você pode, também, entediar-se enquanto eu falo também. 

Ou achar isso insípido. Enquanto, antes, você era entusiasta. 

É um convite para desaparecer, para dormir – aliás, alguns começam a dormir aí – isso não 

quer dizer que seja eu que estou entediando ou que o entedia. 

É, sempre, a ação da Luz. 

 

Outra questão. 

 

Questão: há uma confusão entre o serviço ao outro e querer fazer o bem. 

 

Oh, é muito simples, a diferença é a espontaneidade. 

Fazer o bem vem do mental, que obedece a quadros morais, quadros sociais e ao seu 

próprio quadro de referência. 

É oriundo da pessoa. 
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O serviço ao outro é algo que emerge espontaneamente. 

Não há esforço, não há reflexão, é um ato espontâneo. 

É quando você passa na rua e sorri para uma criança, é quando você sente essa onda de 

amor por um desconhecido, é esse atrito de amor que o toma, esmagando-o, por vezes, 

como isso sobrevém, às vezes, pela manhã ou à tarde ou à noite. 

 

A vontade de bem traduz a vontade pessoal, mesmo se ela seja louvável. 

Ela se apoia nos chacras inferiores. 

A vontade não vem do coração, ela vem do segundo chacra. 

É claro que, no plano das palavras, a vontade de bem é magnífica, mas, nas consequências 

e nas implicações energéticas e vibratórias, não é, absolutamente a mesma coisa. 

Portanto, a confusão, você pode resolvê-la, muito facilmente: será que há uma 

espontaneidade não refletida, não calculada de ajudar sem colocar-se questão? 

Ou será que, antes, há, deliberadamente, a vontade de fazer o bem, esperando alguma 

coisa? 

Aquele que está no amor não se coloca a questão da recompensa, da retribuição ou da 

vantagem que ele vai retirar disso. 

Ele o faz, isso se faz naturalmente. 

A vontade de bem é, sempre, calculada em relação a um objetivo, mesmo se não seja um 

objetivo em relação ao outro, isso será, sempre, um objetivo em relação ao Si. 

Enquanto, no serviço ao outro – que não é a vontade de bem – é algo que é extremamente 

espontâneo e natural, que não decide e, eu diria, que sai de si mesmo quando você não o 

quer. 

 

Eu vou tomar um exemplo muito simples. 

Se você está no serviço ao outro, por exemplo, ou no amor do outro, há, por exemplo, 

coisas que você vê, claramente, que o outro não vê e, apesar disso, você o ama, de 

qualquer forma, mesmo se você tenha vontade de dar-lhe um tapa. 

Enquanto, na vontade de bem, você vai desviar-se dessa pessoa, porque ela contraria seus 

próprios planos. 

O amor é, sempre, espontâneo, ele é natural. 

Ele é a Graça em ação. 

Ele é o estado de Graça. 

E, quando você está nessa noção, não há esforço algum, tudo se faz naturalmente. 

Não há reflexão, antecipação, isso se produz no instante. 

Não houve uma decisão preliminar de dizer: «Eu vou fazer o bem, eu vou inscrever-me em 

tal coisa e fazer tal coisa.». 

Não é refletido, não é cogitado, é natural. 

Além disso, no amor, no serviço ao outro, espontâneo, do estado de amor incondicional, não 

há reflexão preliminar, nem, mesmo, coisas a procurar depois. 

É algo que emana, espontaneamente, de você, em função do que a vida propõe a você, o 

que não é o caso para a vontade de bem. 

 

Portanto, não pode ali haver confusão. 

Em um caso, é fácil, no outro, é difícil, qualquer que seja a vontade que você ali coloque. 

É o que eu disse, também, ontem: o outro é você. 
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Enquanto você não o vive, há uma distância entre você e o outro, mas, quando você está no 

amor no Coração do Coração, sua presença mesmo – silenciosa – é, já, um serviço ao 

outro. 

Isso não se obstrui com palavras, procedimentos, atenção, subentendidos, necessidade de 

agradecimento ou necessidade de reconhecimento do que quer que seja. 

Isso se faz espontaneamente, a partir de seu Coração do Coração. 

 

… Silêncio… 

 

Então, é claro, aproveitamos dos momentos de silêncio, como aí resta ainda um pouquinho 

de tempo, para que o Espírito do Sol e o Coro dos Anjos recomecem a manifestar-se, de 

modo mais intenso ainda. 

 

Questão: o que você pode dizer-nos sobre a artrose? 

 

Em qual sentido? 

 

Questão: sobre o nascimento da artrose. 

 

Então, aí, eu não sou médico. 

Mas é evidente que, na artrose há, primeiro: um, a localização, porque você sabe, 

certamente, talvez por tê-lo lido, estudado ou vivido, que cada parte do corpo é simbólica, 

cada parte de seu corpo, mesmo físico, mesmo aqui confinado, você tem princípios 

criadores que são agenciados ao nível das forças arquetípicas, que se chama de gênios. 

Esses gênios, por exemplo, há um gênio para o fígado, um gênio para o baço, um gênio 

para os ossos, um gênio para as articulações, ou seja, que você constrói no universo, 

mesmo nesse mundo confinado – e é similar em todas as dimensões – uma força, uma 

informação vibral que vai cristalizar no corpo e que está em relação com o órgão. 

 

Então há, também, um simbólico do corpo humano, que é perfeitamente conhecido: os 

tendões de Aquiles, os joelhos [genoux em francês], com o «je» [eu]e «nous» [nós], o lado 

esquerdo, o lado direito. 

Portanto, a artrose, ou é uma doença que toca todas as articulações, ou ela toca uma 

articulação ou algumas articulações que são ligadas – mesmo se seja um traumatismo 

inicial, mesmo se seja ligado a erros alimentares, se é ligado a um envelhecimento – é, 

sempre, em relação com o símbolo e o arquétipo que corresponde ao gênio. 

É claro, não se tem o tempo de ver isso agora. 

Mas, agora, há, também, o desgaste do tempo. 

Como os motores de automóvel desgastam-se, suas articulações desgastam-se, sem que 

haja, necessariamente, referência ao que eu acabo de dizer em relação aos símbolos ou ao 

arquétipo. 

Aí está o que eu posso dizer sobre a artrose. 

 

Na 3D unificada não há artrose, não há doença, tampouco, hein?, uma vez que, assim que 

há uma anomalia, ela é reparada, diretamente, pela Inteligência da Luz, nos mundos 

unificados. 

E é sua história pessoal também, que o de dar a artrose, sua memória pessoal da 

encarnação. 
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Questão: você falou de gênios nas outras dimensões... 

 

Os gênios, é o arquétipo. 

Por exemplo, quando se fala dos quatro Cavaleiros do Apocalipse, são os Hayot Ha 

Kodesh, são os quatro elementos. 

O elemento é um arquétipo, ele tem uma forma. 

É sustentado na Civilização dos Triângulos, que está além das formas antropomórficas, nas 

quais as consciências são agenciadas, não mais em corpo de Existência – não há mais 

antropomorfismo – mas, unicamente, em Triângulos. 

E, nesses Triângulos, há quem corresponda aos Hayot Ha Kodesh, há outros que 

correspondem, nas hierarquias celestes, ao que é chamado, eu creio, de Keroubim, os 

Querubins, e outros, ainda, Ordem Hierárquica, hierárquica entre aspas, mas é preciso 

classificá-las. 

 

E a precipitação de seu corpo faz-se, é claro, através do DNA, o que se chama de memórias 

de forma, através de um programa inscrito no DNA, mas vai tomar sua nutrição não, 

unicamente, na matéria, no leite do bebê de que eu falei ontem, mas, também, nas 

ressonâncias arquetípicas que conectam a parte física, o órgão físico, à sua contrapartida 

energética e psicológica na encarnação. 

Isso é muito bem explicado, por exemplo, na medicina dita chinesa na qual, por exemplo, 

cada órgão terá uma função, que é conhecida na medicina ocidental, mas que ultrapassa, 

amplamente, esse quadro. 

 

Por exemplo, eu vou tomar um exemplo: a decisão. 

Quando você diz «eu estou indeciso», é claro, isso corresponde a redes em seu cérebro e 

em sua consciência, mas é portado, sobretudo, pela vibração da indecisão: é a vesícula 

biliar. 

E cada órgão, assim, tem um gênio arquetípico que se traduz por uma psicologia, uma 

energia específica e funções fisiológicas específicas. 

Tudo isso é ligado, mesmo na ilusão. 

 

A questão era em relação a isso, hein?, eu creio, sim. 

 

Questão: há fragilidades nas outras dimensões em relação a isso? 

 

Eu disse que a doença não existia nas outras dimensões. 

 

Questão: eu tive a minha resposta. 

 

Concordo. 

Eu não vou fazer como RAM, há vários anos, Mestre Ram, que dizia: «Eis a resposta pelas 

palavras, a resposta pela vibração e a resposta pelo silêncio.». 

Tudo é ao mesmo tempo. 

 

Questão: nós recebemos as respostas ao fazer as perguntas. 

 

É isso, também, o Coro dos Anjos e o Espírito do Sol. 
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É a Graça. 

Mas você bem sabe, entre aqueles de vocês, aqui e alhures, que vieram, escutaram, 

ouviram, leram há anos. 

Vocês têm sido nutridos, independentemente das palavras ou das brincadeiras que eu 

possa fazer, ou das belas frases de Uriel, por exemplo. 

Há uma nutrição que acompanha essas palavras. 

Não é a vibração da palavra, é a vibração da consciência. 

E isso vocês têm constatado, uns e os outros, talvez não todos com todos nós, mas com 

alguns de nós, quer sejam os Melquisedeques ou os Arcanjos ou as Estrelas, vocês tinham 

afinidades específicas e eram nutridos, não intelectualmente, mas em consciência. 

E eu disse ontem que, hoje, você deve nutrir-se de si mesmo. 

Ser autônomo é ser livre. 

 

Questão: quando alguns de vocês dizem «eu ponho meu selo em seu coração», o que 

significa isso? 

É uma marca indelével? 

 

Uma marca indelével das palavras que nós dizemos, de nossa presença? 

 

Questão: não. 

Quando vocês depositam um selo, vocês, Estrelas ou Arcanjos em nós, é em nosso 

corpo etéreo? 

 

Isso depende de quem. 

Isso pode ser muito físico. 

Olhe, por exemplo, Li Shen ou o Mestre Philippe de Lyon, eles agem nas estruturas físicas, 

por vezes, diretamente, sem, mesmo, passar pela consciência ou a energia. 

 

Questão: Cristo, também, disse-nos: «Eu ponho meu selo em seu coração». 

 

Então, primeiro, é o que «por o selo»? 

 

Questão: sim, um selo é o quê? 

Não um selo d’água... 

 

Isso eu havia compreendido, obrigado. 

Eu sou velho, mas não sou velho a 100%. 

 

Questão: isso não está muito claro para mim. 

 

É uma frequência vibratória, uma informação-luz, aí está. 

E o que é que você perguntou em relação a isso? 

 

Questão: uma vez que é feito... 

 

Por vezes, é indelével, por vezes não. 

Isso não depende nem de nós nem da Luz e nem de vocês. 

Isso depende da ressonância que se produz. 
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É similar, também, na medicina. 

Quando você toma um medicamento, você não o toma uma única vez, você o repete várias 

vezes; é similar ao nível vibral. 

Por vezes, um único selo ou um único impulso, se você prefere, basta, por vezes não, tudo 

depende do reencontro ou não entre o Eterno e o efêmero. 

É um problema de sincronia e de ajuste muito fino. 

Por vezes, isso basta, por vezes não. 

Isso depende de um conjunto de coisas, é, por vezes, indelével, por vezes, é preciso 

reproduzir, por vezes, isso faz apenas passar. 

 

Questão: é o mesmo para o Manto Azul da Graça? 

 

O Manto Azul da Graça foi-lhes depositado sobre os ombros, em alguns momentos, do 

mesmo modo que algumas Estrelas recobrem-nos com um véu de Luz. 

É o mesmo princípio, concorda? 

Por vezes, isso permanece, mas o que permanece, mesmo se o efeito desapareça, a 

memória é inalterável. 

E você tem a possibilidade, dada a co-criação consciente, de sair do tempo, já. 

Basta, simplesmente, rememorar-se do que ocorreu, ou seja, ir à memória e remetê-la – 

essa memória – ao instante presente e considerar que essa memória, que aconteceu, por 

exemplo, há alguns meses, você aceita e acolhe que ela se reproduza agora. 

Portanto, a codificação vibratória, mesmo se você não a perceba mais, ela está aí. 

 

Mas se você se desespera por não senti-lo, é muito simples: recoloque-se, em consciência, 

no que aconteceu naquele momento. 

Não é retornar ao passado, é integrar o passado no instante presente. 

E aí, também, dada a Inteligência da Luz e a co-criação consciente, a Matriz Crística, o 

Espírito do Sol, as partículas adamantinas, tudo isso vai recriar. 

É isso a co-criação consciente. 

 

Você tem a possibilidade de rememorar-se do que aconteceu naquele momento e fazê-lo 

viver, transcendendo o tempo. 

Mas não o veja como algo que se desenrolou e que se esgotou, mesmo se tenha 

desaparecido de sua consciência. 

Tanto mais que, doravante, e já há alguns meses, a ação da Luz é, eu diria, transfixante. 

O que explica, por exemplo, que você sinta pontos de dores extremamente brutais, por 

vezes, e fugazes, quer seja nas Portas ou nas Estrelas, quer seja em um chacra, por vezes, 

com coisas que se eliminam também. 

A Luz percute, diretamente, agora, quer vocês percebam as vibrações ou não. 

E vocês constatam, aliás, aqueles que não vivem as vibrações, que, em sua vida, de uma 

maneira geral, as coisas são mais abruptas, tanto agradáveis como desagradáveis, aliás, 

porque os espaços de solução pela presença da Luz fazem-se independentemente de sua 

vontade ou de seus desejos. 

E isso pode dar situações de conflito ou de confrontos, por vezes, extremamente violentos. 

 

Lembrem-se do que eu disse antes: a Luz é, por vezes, ambígua, mas ela não engana, 

jamais. 

É isso que vocês verificam, nesse momento. 
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E se vocês não estão em adequação, vibrando ou não vibrando, Coroas ou não Coroas, 

Onda de Vida ou não Onda de Vida, Canal Mariano ou não Canal Mariano, Manto Azul da 

Graça ou não Manto Azul da Graça, vocês constatam, em suas vidas, que as 

consequências são extremamente rápidas. 

Não há mais latência. 

Quando algo não está conforme, isso arrebenta, imediatamente. 

Isso não pode durar, porque é intolerável. 

É isso, também, a transparência. 

 

Aliás, eu lhes assinalo, por exemplo, aqueles que têm imitado Cristo, há muito tempo ou 

mais recentemente, por exemplo, se vocês tomam, não sei, São Francisco de Assis, ele 

imitou tanto Cristo, ele teve tanto essa sede de Cristo, que ele se tornou, ele mesmo, Cristo. 

Ele foi estigmatizado. 

Bom, agora, isso tudo está superado, não se está mais no mesmo período, mas vocês têm 

a mesma possibilidade hoje, todos e cada um, quer vocês acreditem ou não. 

Não é uma questão de crenças, não é mais uma questão de lucidez e de prática, 

simplesmente. 

Não se pede a vocês para crer antes, ou aderir antes. 

Como eu disse para a autocura: verifique por si mesmo, faça a experiência. 

Como para o jejum, não creia no que eu lhe digo, mas verifique, por si mesmo, o que isso 

faz ou não. 

Se isso nada faz. Não é você ou eu que deve acusar, nem a Luz, é que a Inteligência da 

Luz não permite isso, de momento, porque há outras prioridades, porque isso não é o que é 

importante para você, mesmo se você nada compreenda. 

 

Questão: o jejum ajudou-me muito a ter o espírito claro e desaparecer muito 

facilmente. 

 

Perfeito, era o objetivo, essencialmente, hein? 

Diminuir o fluxo vital para deixar o fluxo vibral tomar o lugar, e isso cria, como você diz, uma 

espécie de clarificação em si. 

Mas isso é conhecido, mesmo para o jejum clássico, hein? 

A Luz nada inventou. 

Simplesmente, aí, é a proporção de Luz vibral e de prana que são diferentes. 

Você diminui o fogo vital, nesse jejum total muito curto. 

É substituído pelo fogo vibral e, efetivamente, isso dá uma clareza interior, uma espécie de 

paz. 

 

Não se esqueça de que, cada vez mais, a alimentação é uma crença agora. 

Na 3D unificada, eu já tive a oportunidade de dizê-lo, quer sejam os Vegalianos, bem, com 

os Arcturianos é um pouco diferente, porque eles amam a luta, mas junto aos Vegalianos, 

não há refeição alguma. 

Junto aos delfinoides do Intraterra havia uma refeição ritual por semana, que era a ocasião 

de fazer a festa, os almoços e os jantares, mas não a ocasião de alimentar-se. 

Restavam os sabores, os gostos, mas não havia necessidade vital. 

E, hoje, nós já dissemos, há muitos anos, alguns de vocês não têm, real e objetivamente, 

qualquer necessidade de comer o que quer que seja. 

Eu não falo, aí também, de alimentação prânica, hein?, eu falo de nutrir-se de Luz vibral. 
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E, aliás, há experiências, não experiências, perdão..., sim, experiências foram feitas no 

hospital, em pessoas que, tendo recebido Cristo, nada mais absorveram, nem água, nem 

líquido, nem nada em seu corpo, depois de dezenas de anos, sem perder um grama, os 

pobres. 

E continuaram a ter fezes e urinas. 

Enquanto essas pessoas foram, mesmo, confinadas em hospitais porque se suspeitava de 

trapaça. 

Na Índia, é algo de muito frequente, mas, no Ocidente, isso não existia antes. 

 

Há, aí, não um milagre, mas a realidade da Luz e de Cristo. 

Agora, vocês não são, todos, feitos para fazer isso, hein?, atenção, não se ponham a não 

mais comer, absolutamente. 

Eu jamais disse isso, hein?, são vocês que devem experimentar. 

Eu não posso dar-lhes conselhos, nem ordens nem diretrizes em relação a isso. 

Mas se você reflete, verdadeiramente, quando não está em circunstâncias estimulantes, ou 

seja, em grupo, em vários, e você se encontra, por exemplo, sozinho, ou ocupado a 

trabalhar, será que você se apercebeu, já, que você não tinha fome e que você se esqueceu 

de comer? 

É claro que sim. 

A alimentação é um hábito. 

Na 3D dissociada, vocês são obrigados a nutrir-se, é a predação alimentar, o que não é o 

caso na 3D unificada ou nas outras dimensões, é claro. 

Aliás, não há sistema digestivo, isso para nada serve. 

Assim como não há ar, portanto, não há pulmões. 

Há estruturas vibrais. 

 

A alimentação pode ser, também, independentemente de qualquer problema, o fato de 

tranquilizar-se. 

Não são as necessidades fisiológicas, mesmo se você sinta uma hipoglicemia ou que você 

tenha necessidade de comer. 

É o hábito que cria isso, não é a realidade, eu diria, metabólica. 

Mas nem todo mundo é capaz disso, mesmo sendo liberado vivo, hein?, isso depende de 

circunstâncias. 

É similar para o tédio de que você falou há pouco. 

O que o animava há alguns meses, parece-lhe incongruente, não mais servir a nada, dizer-

se «para que serve?». 

Não é uma depressão, hein?, isso nada tem a ver. 

É a famosa reversão da alma. 

 

E eu havia dito, também, alguns de vocês podem voltar a tornar-se, de repente, carnívoros; 

eles têm necessidade de carne. 

É claro, eu disse, em minha vida, que a carne não é boa de comer, isso é globalmente 

verdadeiro, mas, em circunstâncias excepcionais, como atualmente, já há vários meses ou, 

mesmo, um ano ou dois, alguns de vocês tiveram, verdadeiramente, foram chamados a 

voltar a comer a carne ou a voltar a comer coisas que não comiam mais. 

Não é a gula, nem um retorno de maus hábitos, é apenas um período a atravessar. 
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… Silêncio… 

 

Aí está, nós secamos todas as questões? 

Todas as raivas, todos os desesperos? 

 

Questão: durante sua encarnação, você amou as mulheres. 

Como se pode gerir a situação, quando se tem relações afetivas com várias 

mulheres? 

 

Eu compreendi muito bem que há uma história de mulheres... 

 

Questão: dado que você teve, durante sua encarnação, uma bela relação com 

mulheres... 

 

Sim, eu fui, mesmo, preso por isso. 

 

Questão: quando se tem relações afetivas com várias mulheres, isso cria tensões. 

Como gerir isso? 

 

Então, não conte comigo para dar-lhe conselhos sobre isso. 

Eu sou inteiramente novato aí. 

Mas está na ordem do dia. 

As relações com os homens, com as mulheres, com tudo e não importa o quê, objetos. 

É a grande moda, não é? 

 

Primeiro, o que é que você procura através da relação com uma mulher ou com um homem 

para uma mulher. 

Será que você procura um espelho? 

Será que você procura o prazer? 

Será que você procura o amor romântico? 

Será que você procura a alma-irmã ou a chama gêmea? 

Ou será que você não se coloca questões? 

Porque as questões, talvez fosse melhor colocá-las antes, porque, depois, você vai pagar o 

preço, hein? 

 

Questão: uma é a alma-irmã, a outra é o romantismo... 

Não é a mesma função com as duas. 

O que fazer nesse caso? 

 

Encontre uma terceira. 

 

Questão: eu tenho uma para cada língua que eu falo. 

 

Há uma em cada cidade? 

 

Questão: uma em cada língua. 

 

Eu sei que a língua é importante em alguns tipos de relação, mas, de qualquer forma. 
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Questão: bom, obrigado. 

 

A resposta que eu vou dar vai agradar-lhe e, além disso, ela é a verdade. 

Quando você sai dessa dimensão, quer seja no corpo de Existência e, eu diria, mesmo, no 

corpo astral, você pode ter o que você chama, na Terra, uma relação sexual, mas não há 

órgãos sexuais. 

O encontro dito sexual, nos outros planos, é o momento no qual vocês se atravessam um no 

outro. 

Isso cria um êxtase. 

Portanto, você tem milhões de amantes. 

 

Então, é claro, há os que transpuseram um pouco as coisas, hein? 

Por exemplo, em algumas religiões, quando eles dizem que os mártires serão acolhidos por 

não sei quantos milhões de virgens. 

Não se deve transpor isso ao plano material, isso nada tem a ver, hein? 

Mas, efetivamente, nas outras dimensões, não há os limites que vocês conhecem nessa 3D 

dissociada. 

Agora, eu lhe assinalo que em algumas 3D unificadas, por exemplo, os Vegalianos, não há 

mais órgãos de reprodução e, portanto, não mais órgãos de prazer. 

Não há sexo, se quer. 

 

E eu o lembro, também, de que há a androginia primordial. 

Dito em outros termos: faça-se amor a si mesmo, ame-se. 

Porque se você se ama, inteiramente, você não tem necessidade de refletir em uma 

companheira ou em várias companheiras ou em várias relações. 

Apresentar-se-á, necessariamente, aquela que corresponde ao que você é. 

Portanto, o fato de que haja várias experiências, várias companheiras ou vários o que você 

quiser, aliás, amantes, chame a isso como quiser, faz apenas traduzir sua própria indecisão 

e sua própria hesitação. 

 

Mas isso pode tranquilizá-lo: no universo, nas outras dimensões, você faz o amor com tudo 

o que quiser, à profusão, isso não para. 

Mas não há sexo. 

Aqui, esse prazer que se chama a pequena morte do êxtase e da relação sexual é apenas a 

lembrança do paraíso perdido. 

É por isso que você tem necessidade, homens, mulheres, quando se é jovem, de encontrar 

uma companheira, um companheiro, e de ter relações ditas sexuais. 

Porque há um órgão, é preciso que ele sirva para alguma coisa, não é? 

Mas se nas outras dimensões – eu falo, por exemplo, dos Vegalianos – eles não têm boca, 

porque eles não têm sistema digestivo, eles têm apenas um lábio e eles não têm órgãos 

genitais, de caracteres secundários, mesmo se possam ter uma polaridade masculina e 

feminina. 

Há a androginia primordial. 

 

E quando você procura uma relação desse estilo, bem, é claro, para alguns, isso vai ser a 

família, a procriação, o fato de ter um companheiro de caminho ou de vida, mas, para 

outros, isso ilustra a falta de completude interior. 
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Por quê, à época, a maior parte dos Mestres, entre aspas, rotulados como tais, viviam sós? 

Ou, mesmo se eles tivessem... 

Eu falei, há pouco, de São Francisco de Assis, ele tinha Santa Clara, ele não dormia com 

ela, eles ficavam cada um em sua casa, mas eles eram chamas gêmeas. 

Mas eles haviam transcendido a necessidade ou a vontade sexual, porque tudo foi 

basculado no coração. 

Aliás, para aqueles que ativaram a Onda de Vida e que têm relações sexuais, vocês 

observaram, talvez, que a energia não permanece mais ao nível dos órgãos genitais, mas 

tem tendência a subir, de imediato, quando do êxtase, ao nível do coração. 

O órgão genital não é mais um objeto de desejo, qualquer que seja, mas é um objeto de 

transcendência. 

Há isso, aliás, na sexualidade sagrada ou em algumas formas de Tantrismo. 

É uma relação como outra. 

Simplesmente, aqui, elas são condicionadas pelo medo das doenças, pela moralidade, pelo 

fato da exclusividade, pelo fato de que são as regras. 

Mas, em outros lugares, isso não existe. 

 

Você pode ter uma relação que dá o efeito da sexualidade tanto com Miguel, Uriel, Maria, eu 

ou quem você quiser. 

Mas, é claro, é profundamente diferente. 

Mas a resultante, tal como você a vive, para alguns de vocês que têm, ainda, esse tipo de 

relações, é, verdadeiramente, não mais um gozo ao nível de todo o corpo, ou genital, mas 

algo que tem tendência a subir ao coração e que, frequentemente, ou parte dos pés ou 

desce pela cabeça. 

Os órgãos são apenas uma ferramenta para melhorar o contato, se posso dizer, mas é tudo. 

Não há mais necessidade de técnicas amorosas, de técnicas sensuais. 

É mais, como você disse há pouco, o que eu chamei e que você chama, também, 

aparentemente, o amor romântico, mas um amor romântico que é, de algum modo, 

sublimado, magnificado, a partir do instante em que há um dos dois que tenha ativado as 

Coroas. 

Mas eu não tenho solução a dar-lhe, hein? 

Se é que há uma solução. 

 

É hora. 

É hora, de comer? 

Não é a hora das relações sexuais, não? 

 

Então, permitam-me aportar-lhes, como ontem à noite, todas as minhas bênçãos, pela 

Graça do Espírito do Sol e o Coro dos Anjos, durante alguns minutos. 

Eu lhes agradeço por sua escuta e seu sono, para aqueles que dormiram – mas, 

verdadeiramente, porque vocês desapareceram. 

E, para os outros, bem, todos aqueles que estão aqui ou alhures, vamos viver um momento 

de comunhão especial, se quiserem. 

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve, quer seja aqui ou alhures, nos Círculos de 

Fogo ou, ainda, outros lugares. 

Fiquem bem e acolhamos o que chega agora. 

Eu direi apenas «terminou», quando tiver terminado. 



102 
 

 

… Silêncio… 

 

Até logo e até breve. 

 

Publicado por: 

Blog: Les Transformations 

  

http://wp.me/p1t10U-5JJ
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URIEL – Março de 2016 

 

Eu sou Uriel, anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. 

Bem amados filhos do Um, eis que eu anuncio o tempo da Ressurreição, o tempo do 

Silêncio em sua Presença, na qual a paz inefável vem pôr fim a toda angústia, a todo 

sofrimento e realiza a Liberdade. 

Acolhamos, juntos, pela Graça do Espírito do Sol e o Coro dos Anjos, o que eu tenho a 

transmitir-lhes, oferecer-lhes e depositar às portas de seu Templo. 

 

… Silêncio… 

 

Enquanto o tumulto e a algazarra do mundo chegam até seus ouvidos, sua consciência, 

abre-se, também, a Música das Esferas, que lhes dá a ouvir e a viver o tempo da Liberdade, 

o tempo de seu Silêncio em sua Presença, na qual se abre a ronda dos céus – que abre a 

porta para a nova aliança, para a Ressurreição e, sobretudo, para a Verdade – na qual 

nenhuma ofensa, nenhum sofrimento pode vir manchar o brilho da Verdade que emana do 

que vocês são nesse mundo mesmo, que vem diluir e que vem iluminar a sombra desse 

mundo, até o que ela desapareça na nova dimensão e em seu destino. 

 

Amados do Um, ouçam o Coro dos Anjos, ouçam o apelo do que vocês são através de sua 

pessoa ilusória e efêmera. 

O tempo nasceu, o tempo chegou, aquele da Passagem, aquele que acompanha sua 

Reversão em sua eternidade, na paz eterna do Amor e na liberdade absoluta de sua 

Presença ou de sua Ausência. 

Aí, o Um não pode ser seguido de qualquer segundo, aí, o Um é a única Verdade, porque 

não pode existir alternativa. 

E eis que vocês se renderam à Ressurreição, não da carne, mas do Espírito, na Liberdade 

reencontrada, na Liberdade esperada e na Liberdade que canta em seus ouvidos. 

Então, ouçam esse sopro novo, aquele que vem retificar o que foi torcido, o que tem sofrido 

e o que tem sido instável. 

O tempo chegou de viver para o verdadeiro e não mais correndo atrás de uma sobrevida 

hipotética. 

A vida é eterna, ela não para, jamais, só a pessoa desaparece, para voltar a tornar-se a 

brancura imaculada da Verdade inicial e final, que jamais deixa lugar ao sofrimento, que 

jamais deixa lugar à dúvida. 

Então, juntos, aqui e alhures, acolhamos e vibremos na Paz de Cristo, na Paz do Um, na 

Paz da Verdade. 

 

Vocês são a Paz, a partir do instante em que o tumulto do mundo nada mais pode no 

coração desperto e no coração reencontrado. 

Aí, onde o Amor é essência, aí, onde o Amor é verdade, aí, onde o Amor não requer 

qualquer esforço, mas, bem mais, o sorriso em seus lábios e no que vocês são. 

Sorriso para a vida eterna, sorriso para si mesmos, sorriso para o outro que é apenas você 

mesmo em outro estado e, no entanto, a mesma filiação. 

A mesma essência percorre toda forma e toda vida, de um extremo ao outro das dimensões, 

até o trono supremo da Fonte, até o Absoluto, no qual vive a Verdade, no qual tudo é 

Alegria e no qual o Coro dos Anjos canta, de modo perpétuo, a glória do Um, da Verdade e 

do Amor. 
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Eu venho com a arca da aliança da nova aliança, aquela que soa o fim do terror e do erro, 

para permitir-lhes ser o que vocês são, para sempre e sempre, no infinito contentamento da 

Vida, em qualquer vertente que seja. 

Aí, onde não há nem nascimento nem morte, aí, onde a Eternidade não é um vão conceito, 

mas a verdade de cada minuto, de cada sopro, de cada dimensão e de cada forma. 

 

Filhos do Um, acolhamos, juntos, Aquele que virá como um ladrão na noite e que, no 

entanto, treme em seu coração e à sua porta, esperando o apelo, aquele do instante inicial, 

da eternidade da nova aliança, do Juramento e da Promessa. 

 

Despertem, se já não foi feito, à verdade do Amor, e aquiesçam à Paz eterna que apenas 

pode encontrar-se quando você volta sua alma e seu olhar para o Espírito infinito da beleza 

eterna, do sangue sagrado que percorre os universos e os multiversos, em todas as 

dimensões. 

A cada passo, a cada porta, a cada sopro, a cada nascimento, não há novo nascimento, 

mas, sim, atualização da Eternidade em múltiplas formas, em múltiplas dimensões. 

 

Filhos do Um, eis que vocês chegaram, vocês que, em definitivo, jamais partiram e jamais 

voltaram, se não é na ilusão da pessoa, na ilusão do efêmero. 

Então, o que importam os sofrimentos passados, o que importam o sofrimento e as dúvidas 

do presente porque, em sua Presença, tudo isso se apaga e não existe, mesmo, mais em 

qualquer memória que seja. 

Sejam livres de Amor e de Verdade. 

Sejam livres da Liberdade reencontrada e da paz nova que nada pode manchar ou diminuir. 

 

Filhos do Um, escutem e ouçam o canto da Verdade, o refrão da Paz. 

Escutem e ouçam o que murmura aos seus ouvidos e à sua alma ou ao seu Espírito o Coro 

dos Anjos. 

Ouçam os passos de Cristo que se aproximam dessa noite fatídica da Ressurreição e da 

Verdade. 

Abram o que lhes resta a abrir e fechem as portas no que é efêmero. 

Fiquem na vida, aquela que flui para sempre, e na qual vocês são saciados para sempre, na 

qual nenhuma falta pode aparecer, na qual nenhuma falta pode ser imaginada ou pensada. 

 

A nova aliança aporta-nos a Eucaristia, aquela do céu na Tri-Unidade. 

Nós, Arcanjos e, em especial, Anael, Miguel e eu mesmo, viemos, hoje, selar a Verdade, 

para que nunca mais ela possa ser velada de qualquer predação ou de qualquer resistência. 

 

Vocês são o Amor em verdade, e vocês são o amor da Verdade. 

A Fonte murmura e sussurra em seus ouvidos e seus sentidos o apelo final Daquele que 

volta a vocês e em vocês, porque Ele não é outro que não vocês mesmos, na verdade do 

instante, na verdade do aqui e do agora. 

Acolhamos, juntos, além de toda forma, a essência do Amor, a essência da Tri-Unidade, 

que vem saciar cada fibra de sua consciência e cada estado dela. 

 

Trabalhemos, juntos, na Paz e no Silêncio. 
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Trabalhemos, juntos, no que não requer qualquer esforço, se não é o de relaxar toda tensão 

e toda resistência, toda crença e todo efêmero. 

 

Filhos do Um, filhos da Verdade, o momento chegou de voltar-se para si mesmos, para si 

mesmos em sua eternidade, para si mesmos em sua beleza, despojando-se de toda 

máscara, de todo julgamento e de toda incerteza. 

O tempo chegou de viver a rocha e a infalibilidade de sua Presença ou de sua Ausência. 

Tudo é Um. 

Aqui mesmo, nesse mundo, pondo fim ao dois, pondo fim a toda separação, não mais, 

unicamente, em alguns de vocês, mas em toda consciência e em toda vida presente na 

superfície desse mundo como nesse Sistema Solar. 

 

A hora chegou de concluir o que toma fim, não por qualquer ação, mas, bem mais, por um 

estado de ser que supera toda ação, todo ter e toda sensação. 

 

Filhos do Um, amados do Um, lembrem-se do que jamais desapareceu, mas que estava 

enterrado no Coração do Coração, por trás dos véus da ignorância, por trás dos véus do 

medo e por trás dos véus da mentira. 

 

Abram. 

Nada retenham que possa frear ou pesar na marcha da Liberdade, na marcha da Ascensão, 

prometida e anunciada desde tempos imemoriais pelos profetas, os anjos e os Arcanjos, por 

aqueles que foram missionados como testemunhas da Verdade e portadores da chama de 

Eternidade. 

 

Escutem, no silêncio da comunhão, no silêncio da fusão pelo Espírito do Sol e o Espírito de 

Cristo. 

Entrem em si, onde nenhuma sombra pode persistir e onde nenhuma dúvida pode emergir. 

Aí está a solução, aí está a chave da Eternidade que jamais os deixou e que apenas pode 

reaparecer nos tempos de Verdade, nos tempos de Cristo e nos tempos do Amor. 

 

Em nome da Fonte Una, eu, mediador da Presença e vibração da Reversão, eu venho 

convidá-los a superar tudo o que se opõe e tudo o que resiste, tanto nesse mundo como em 

vocês. 

Abram as válvulas para o Amor, abram as válvulas para a Verdade, não se preocupem com 

nada mais do que o que vocês são, nesse instante e nesse momento, como em cada 

instante e em cada momento que seguirá, na ilusão desse tempo, desse mundo. 

 

A hora é para o verdadeiro. 

A hora é para a Verdade. 

A hora é para a Ressurreição. 

Na nova Tri-Unidade, anunciada após as Núpcias Celestes e amplificada pelas Núpcias 

Terrestres permanece a Paz, o Silêncio e a vacuidade. 

Então escutem, filhos do Um, o que eu tenho a dizer-lhes. 

Minhas palavras são apenas os suportes do Amor emanado e imanado de vocês como de 

mim, de nossa reunião, na qual não existe qualquer interstício que deixe lugar à dualidade 

ou, ainda, à dúvida. 
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Deixem abrir-se o que vocês são e florescer o sorriso da Vida, não aquela que vocês 

conhecem, alguns de vocês há tanto e tanto tempo, mas aquela que não conhece qualquer 

tempo, aquela que não conhece qualquer limite, porque vocês são os filhos do Ilimitado, 

ilimitados, vocês mesmos, em sua liberdade de experiências, em sua liberdade de vida, em 

sua liberdade absoluta de ser a totalidade do Criado como do Incriado. 

 

Filhos do Um, filhos da Verdade, façamos a paz, deem-se a paz, bem além do perdão que 

se apoia em um ato passado ilusório. 

Perdoem-se a si mesmos e a cada um. 

Deem sua paz, o Amor preenche o que vocês dão e multiplica o que vocês ofereceram. 

Aí está o sacrifício sagrado e último da ilusão em face da Verdade, na qual nenhuma 

resistência e nenhuma oposição pode vir perturbar o silêncio interior, bem além da 

exposição dos sentidos, bem além de toda percepção como de toda vibração. 

 

O Verbo fez-se carne e, novamente, a carne fez-se Verbo. 

 

Ouçam e escutem. 

Vão além de minhas palavras, vão além de sua escuta, porque o que eu digo diz-se em 

vocês, do mesmo modo. 

Fiquem na paz, permaneçam na paz e permaneçam aí, onde a Paz suprema pode ser 

apenas a única evidência e a única razão, cujo nome é Amor, cujo nome é Liberdade. 

 

Nutram-se de si mesmos, do que vocês são nessa Eternidade reencontrada, que se atualiza 

agora e doravante. 

Não há mais antes, não há mais depois, há apenas o Instante. 

Aquele da Infinita Presença, aquele do Último. 

 

Escutem o que seu coração diz em sua pulsação, o que seu Espírito sopra. 

Ele sopra o vento, aquele da Liberdade, aquele do Amor, e isso está em vocês e não pode 

mais estar em algo que seja exterior, aparentemente, nesse mundo. 

 

Sejam leves, sejam simples, porque a Paz é simples, porque o Amor é leve e, ele também, 

ainda mais simples. 

Aí está sua natureza, aí está sua Essência, aí está sua Liberdade e aí está sua 

manifestação. 

Eu os convido e nós os convidamos, nós, Arcanjos, a reunir-se em seu Templo, aí onde se 

encontra a totalidade, aí se encontra a única Verdade. 

Sejam livres e fiquem em pé. 

 

Na hora em que tudo se precipita, tanto em vocês como ao seu redor, é tempo de colocar 

seus fardos e de depositar o que pode restar como reticências à sua eternidade 

reencontrada, que os chama à verdadeira vida e à verdadeira liberdade, na qual não existe 

outra lei e outra referência que não o Amor infinito do Criador, da Criadora e da Criatura. 

 

Amados do Um, lembrem-se. 

E abram o que pode, ainda, parecer-lhes haver a abrir, por hábito ou por medo. 

O Amor dissolve o medo e o Amor dissolve o hábito, renovando-os a cada experiência, 

preenchendo-os de graça e de contentamento. 
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Cabe a vocês escolher, cabe a vocês levantar-se, os pés na terra, para elevarem-se às 

Moradas de Paz suprema, onde nada pode afetar, onde a única lei de Amor basta para 

manter sua Presença e sua Ausência. 

 

Então, no Fogo do Coração, na Onda do Éter, no canal transdimensional por onde virá 

Maria, se ela já não veio, acolham, sem condições e sem contemplações, a cada sopro do 

ritmo de sua vida aqui embaixo. 

O Muito Alto revela-se, doravante, cabe apenas a vocês deixar florescer a flor eterna, a rosa 

de Amor. 

 

Voltem a tornar-se a criança nova, aquela cujos olhos brilham e vão bem além do olhar, 

aquela que conhece a verdade e a beleza do Amor nos mundos livres, nos mundos 

unificados. 

 

Nós descemos, doravante, até vocês, cada um a nosso modo, cada um segundo os 

elementos da matéria, tal como vocês a conhecem. 

O Arcanjo Miguel cruza o céu, o Arcanjo Anael põe-nos na relação justa consigo mesmos, 

como com cada outro. 

Amados do Um, eu venho, com minha Brancura, facilitar esse basculamento final na 

verdade eterna do Amor, na verdade eterna do que vocês são. 

 

Deixem o Fogo, o Fogo do Espírito, o batismo do Espírito e do Amor abrasar, doravante, o 

coração e abrasar esse corpo, cuja finitude não tem mais lugar de ser. 

Esqueçam-se das regras, esqueçam-se das leis. Retenham apenas a lei de Amor. 

Em qualquer circunstância, em qualquer ocasião do tumulto desse mundo, a Paz está em 

vocês e ela está inscrita desde sempre e na Eternidade. 

Desde o primeiro sopro do Espírito, desde o primeiro mundo até o último mundo, em cada 

experiência da consciência, em cada estado do caminhante de Eternidade e do peregrino de 

Eternidade. 

Aí, onde nenhum passo é pesado, aí, onde nenhum caminho pode ser obstruído por outra 

coisa que não a Liberdade, por outra coisa que não os perfumes da Verdade, por outra 

coisa que não o canto dos anjos. 

 

Amados do Um, eu deposito aos seus pés as chaves da Liberdade, eu deposito em seu 

Templo, se já não foi feito, a verdade de sua Presença e de minha Presença. 

Em minha irradiação e em sua irradiação conjuntas, aqui e alhures, acolhamos a Graça, na 

qual nada pode fazer falta, na qual nenhuma falta pode aparecer. 

E aí, no silêncio de seu Templo, alimentado pelo Coro dos Anjos que cantam em seus 

ouvidos e que anunciam o apocalipse em curso, aquele da revelação, no qual nenhuma 

mentira poderá manter-se em pé, para que vocês mesmos permaneçam em pé na 

Eternidade de sua Infinita Presença, como no Alfa e Ômega do Absoluto e da Fonte. 

 

Recolham em vocês a Água de Vida e o Fogo do Espírito. 

Acolham em vocês a nova Terra e os novos céus. 

Percebam e sintam o sopro dessa Liberdade, que nenhuma liberdade de seu mundo pode 

acolher nem mesmo considerar. 

Na nova Tri-Unidade arcangélica, que vem sobrepor-se à nova Tri-Unidade da nova 

Eucaristia, a cada instante, a cada sopro, doravante, está em vocês a verdade do instante. 
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Escutem e ouçam, no silêncio de minhas palavras como no ritmo de minhas frases, o que 

está além e envolve isso com o perfume da Verdade, com a fragrância do Amor, no qual a 

Paz é infinita. 

 

Então, eu os convido não a seguir-me, mas a permanecer em sua Presença Una, em 

qualquer circunstância desse mundo; a Paz está em vocês, a Paz está com vocês. 

Filhos do Um, cantemos juntos o canto do Silêncio e o canto da beleza. 

 

Nada mais há a fazer, bem ao contrário. 

Há apenas a depositar todas as armas que possam restar em vocês, aquelas de seu 

mental, aquelas de suas emoções e aquelas dessa história falaciosa no confinamento. 

 

Cantem, vocês mesmos, a Liberdade reencontrada, e que ela irradie de sua Presença como 

de sua Ausência, a cada minuto que se engrena e passa na ampulheta do tempo, tal como 

foi isolado nesse mundo, o que os leva a reencontrar o espaço sem fim e sem limite, o 

espaço profundo que vai e que percorre de universo em multiverso e que trabalha na 

revelação do Amor e no retorno do Amor. 

 

No Silêncio e na ausência de movimento criam-se cada movimento e cada som, que nada 

pode frear nem obscurecer. 

 

Escutem e ouçam o batismo do Espírito que canta, em seu coração, a alegria da Vida Una 

reencontrada. 

Então, caminhem na paz. 

Então, escutem e abram sem freios nem retenção. Para ver o que deve ser visto: a Verdade 

nua e una. 

No silêncio de minhas palavras, eu abençoo sua Presença e eu abençooo sua radiância, e 

chamo seu coração à abertura infinita dos possíveis, e chamo seu coração à cura da ilusão 

e à cura de todo sofrimento. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, o batismo do Fogo regenerará essa Eternidade, isso é agora e isso já está presente. 

Assim, ao escapar do tempo que flui, o Fogo do Espírito porá fim à ilusão do tempo, à ilusão 

desse mundo. 

O dia chegou de estar vivo, o dia chegou de esquecer-se da morte, de esquecer-se de si 

mesmo e de toda história. 

Voltando a ser virgem no batismo do Espírito, o Fogo celeste acompanhará o Fogo da 

Terra, o Fogo da alma exultará no Espírito. 

 

… Silêncio… 

 

Escutem e ouçam o canto do céu e da Terra, que vem ressoar na vida de cada um, e na 

vida de todos, que vem oferecer-lhes aquilo em que vocês trabalharam, ancoradores e 

semeadores de Luz, porta-estandartes de Cristo em glória. 

Fiquem aí, porque nós estamos aí. 

 



109 
 

Escutem. 

A Coroa de glória coloca-se sobre sua cabeça, o Coração Ascensional ressoa e canta o 

mesmo canto, a mesma sinfonia, aquela da Paz que canta nos universos e nos multiversos. 

 

Uma harmonia perfeita vem retificar o tumulto. 

Fiquem em acordo com o canto da Liberdade, fiquem em acordo com a única lei eterna, 

aquela do Amor e do estado de Graça, para que o Coro dos anjos cante os louvores da 

Ressurreição consumada. 

 

Amados do Um, ousem ser, na totalidade, o que vocês já vivem ou o que pressentem em si 

e que, no entanto, não está, ainda, sempre atualizado na totalidade. 

Sejam abençoados, porque vocês são, vocês mesmos, a bênção da Vida. 

 

Não escutem mais os barulhos do mundo, mas, bem mais, fiquem na escuta e atentos ao 

canto da Ressurreição, que canta em seus ouvidos e em seu coração, elevando o Coração 

Ascensional. 

 

… Silêncio… 

 

Coloque-se nesse centro, no qual tudo é perfeito. 

Coloque-se nesse centro, no qual só o Amor é a regra, que restaura a Verdade Una. 

Coloquemo-nos, juntos, na comunhão do Silêncio, ritmado por algumas palavras e algumas 

frases que vêm apenas apoiar a vibração do Amor e da Vida. 

 

… Silêncio… 

 

Tenham-se em pé, porque nada pode fazer cair a verdade do Um. 

 

… Silêncio… 

 

Então, o Fogo do Coração ganhará em presença e em intensidade, e vem apagar não, 

unicamente, em vocês, mas em todo seu redor, o que pode opor-se, o que pode ter medo, o 

que pode resistir. 

 

… Silêncio… 

 

Escutem, no silêncio da Presença, o canto da Eternidade e da Paz. 

Aí está sua única nutrição autêntica, aí está o único lugar nesse mundo, no qual a bênção é 

permanente, de vocês para vocês, da Vida para vocês e de vocês para toda a vida. 

 

… Silêncio… 

 

Voltem-se e revertam-se, aí, onde tudo é sustentado, aí, onde tudo é resolução, aí, onde 

tudo é leveza. 

Aí, onde nada pode interferir com a beleza de seu ser, que é a beleza da Vida. 

 

… Silêncio… 
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Eu venho convidá-los a colocar-se ao centro da nova Tri-Unidade arcangélica, cumprindo as 

Núpcias Celestes e Terrestres, cumprindo e atualizando a nova Eucaristia, além de todo rito, 

além de toda regra conhecida nesse mundo. 

Porque unicamente aí se encontram a Liberdade e a Verdade. 

 

… Silêncio… 

 

Deixem apagar-se o que apenas pede para morrer e desaparecer, porque é ilusório. 

Vocês são a fonte de água viva, é tempo de vivê-la. 

 

Assim, no espaço de minhas palavras, aqui e alhures e em cada instante, eu deposito o 

sopro regenerado da lei de Um. 

Instante de Verdade, instante de passagem da morte à Vida. 

 

… Silêncio… 

 

Eu os convido ao esplendor, não aquele das aparências ou da materialidade, mas aquele do 

Espírito vivo. 

Eu os convido a ser vocês mesmos, sem condições e sem resistências. 

Eu os convido ao Amor, como Maria virá fazê-lo. 

Eu os convido a estar prontos sem esperar amanhã, para viver a Eternidade, em qualquer 

evolução desse corpo como da história, porque aí está a fonte de água viva, aí está a única 

nutrição, o maná celeste que não requer qualquer cultura nem qualquer esforço. 

 

… Silêncio… 

 

Assim eu deposito, em vocês, a Luz branca, não mais aquela da Obra no Branco, mas 

aquela da Obra Coroada, na qual nenhuma cor prevalece sobre outra. 

 

… Silêncio… 

 

O semeador de Luz e o ancorador de Luz é chamado, agora, a ser o farol de Luz, sem 

hipocrisias e sem condições da lei de Amor, da lei de Verdade, na qual nenhuma justiça é 

necessária, porque a justiça não pode ser, mesmo, imaginada ou pensada. 

 

Eu os convido ao riso infinito da Vida, ao riso infinito da leveza. 

Eu os convido não mais ao banquete celeste, mas ao banquete da Terra, que festeja, agora, 

sua Ascensão e a verdade de sua Liberdade. 

 

O Sol, em breve, reencontrará a Terra e a batizará em seu nascimento em um mundo 

regenerado, no qual nenhum entrave é permitido, no qual nenhum laço pode aparecer. 

Aquele da transparência, aquele da criança eterna maravilhada dela mesma, maravilhada 

da vida. 

 

Eu lhes anuncio o maravilhoso, que se torna seu quotidiano. 

Eu os convido a cantar a Liberdade em cada silêncio, em cada alinhamento, em cada 

oração como em cada meditação. 
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… Silêncio… 

 

Então, cabe a vocês convidar o que é, de toda eternidade, para nutrir a chama da Verdade. 

Eu os convido a trabalhar nos Ateliês da Criação. 

Por seus pensamentos e seu coração cria-se o mundo novo nessa Terra ou em qualquer 

dimensão, se tal é seu desejo, se tal é sua experiência. 

Eu os convido, também, ao Silêncio, no qual toda forma de consciência apaga-se, que o ego 

apavorado chama o Neant e que, no entanto, é bem mais do que o Tudo, porque engloba, 

também, o neant, e não deixa qualquer lugar para a incerteza e qualquer lugar para o que 

vocês nomeiam o acaso. 

Há necessidade, para cada um de vocês, de ser a Verdade e de superar toda aparência e 

toda ilusão, de acolher a Eternidade nesse efêmero, para finalizar a fusão de seus corpos 

efêmeros e de seu corpo eterno. 

 

Eu os batizo no Espírito, em nome de Cristo e em nome da Verdade, em nome do Amor, 

sinônimos, cada um, um do outro. 

Eu os convido não mais à espera, nem mesmo à esperança, porque tudo está consumado e 

tudo se atualiza de maneira visível e sensível, mesmo para aquele que se desvia, por medo, 

da verdade do Amor, da verdade do Um. 

 

Eu os convido à dança do Silêncio, na qual a harmonia dos Elementos reanima o Éter de 

vida, o Éter de Eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Cada dia ganhará, em vocês, a paz e a evidência. 

Cada dia e cada sopro mais importante, mais intenso e, se posso dizer, mais verdadeiro, 

que põe fim à presunção da competição e ao efêmero de tudo isso. 

 

A Água e o Fogo, enfim, unidos no mesmo ato de amor, manifestam-se em vocês. 

Além, mesmo, do que vocês nomeiam energia e vibrações, além, mesmo, do que vocês 

nomeiam estruturas eternas, encontra-se o que vocês são. 

Eu os convido a sê-lo. 

Eu os convido ao Infinito do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Ouçam e escutem o canto da Imaculada Conceição e da Imaculada Brancura, na qual 

nenhuma sombra e nenhuma mancha podem aparecer. 

Eu os convido a amar cada um, além de todo antagonismo ou de pessoas residuais. 

 

O Amor convida-os a superar todo sofrimento, toda falta como toda incompreensão, porque 

o Amor é a compreensão final, atualizada nesse mundo, do que vocês são. 

A pessoa ali verá, sempre, a destruição, o Espírito ali verá a glória da Ressurreição. 

 

Eu os convido, também, a ajustar seu ponto de vista, ampliando, sempre mais, a abertura 

ao Amor, para que vocês também possam dizer, nesses últimos momentos: «Pai, perdoe-

os, porque eles não sabem o que fazem.». 



112 
 

Assim o Amor trabalhará na cura daqueles que estão, ainda, doentes, naqueles que estão, 

ainda, adormecidos nos horrores desse mundo, apesar da beleza da vida que ali é mantida. 

 

… Silêncio… 

 

É tempo, agora, de pôr em prática o novo evangelho do Amor, para comungar com cada um 

na nova Tri-Unidade e na nova Eucaristia. 

Eu venho aquecer, também, o que pode estar, ainda, congelado, devido à história, devido à 

idade, devido ao tempo, devido às obrigações, em qualquer domínio que seja, impostos 

para adormecê-los, sempre mais, nos horrores da sobrevivência e nos horrores do 

esquecimento. 

 

Escute. 

Escute e ouça o que eu lhe digo. 

Vá além, mesmo, do sentido de minhas palavras. 

Vá além de si mesmo no que você crê ser nesse mundo. 

Supere toda aparência, junte-se à Infância, junte-se ao simples e tudo se tornará evidente, 

se já não foi feito. 

 

O parto da Terra já aconteceu, resta a você acompanhá-lo, por sua própria libertação. 

No coração do Amor você tem todos os recursos para reencontrar a fonte de seu ser e sua 

eternidade. 

Você não tem necessidade de outra coisa do que ser isso, sem nada excluir, portando o 

mesmo olhar de Amor e a mesma vibração de Amor, tanto em si como ao seu redor. 

Supere todo antagonismo, toda luta, toda recriminação para com quem quer que seja como 

para consigo mesmo. 

O estado de Graça e a ação de Graça têm por efeito realizar o grande perdão. 

Não aquele que é festejado a cada ano, mas aquele do céu, que se produz nesse momento. 

Eu não venho pedir-lhe para jejuar, mas ser você mesmo, no jejum desse mundo. 

Eu não venho pedir-lhe para isolar-se, mas, bem mais, revelar-se, inteiramente. 

Quer seja pelas palavras, pelos atos, quer seja em seu sono como em sua Infinita Presença. 

 

Ouça o canto de seu ser e escute o que lhe diz a Vida no interior de si, para que suas 

vestes efêmeras sejam lavadas no sangue do cordeiro, reencontrando, assim, sua 

virgindade, para deixar lugar ao corpo de Eternidade. 

A cada sopro, o Amor tornar-se-á cada vez mais Evidência, que se basta por si só, na qual 

nada mais é necessário, porque o Amor está por toda a parte, a partir do instante em que os 

véus são lavados no sangue do cordeiro. 

 

… Silêncio… 

 

Não perca mais tempo, porque o tempo não é mais nem contado nem descontado, porque 

os tempos estão aí, em evidência, no interior de si e em evidência, também, onde se porte 

seu olhar. 

A mentira está rachando, tanto em você como em toda vida na superfície desse mundo, 

para que nada do que lhe é, ainda, escondido, permaneça. 

 

Eu o convido à comunhão perpétua do Amor, à simplicidade da vida. 
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Eu o convido à sua própria Liberdade. 

 

Ouça e escute o que lhe diz o céu, o que lhe diz a Terra, porque o céu e a Terra estão em 

seu coração, antes de serem perceptíveis por seus sentidos. 

O momento chegou para que o Sol junte-se à Terra, o momento chegou para que o gêmeo 

do Sol desvende-se aos seus olhos, o que assinala o decreto da Ascensão e da Liberação. 

Ignore as últimas resistências, tanto as suas como aquela do mundo, ligadas ao hábito, 

ligadas às últimas predações, que tentam resistir à verdade do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Peça, nesses tempos de Amor, o que você quer na co-criação consciente, em seu feminino 

sagrado. 

Peça não a satisfação dos sentidos, não a satisfação do efêmero, mas a satisfação infinita 

de sua Eternidade. 

 

Não há formulário a preencher, não há outra luz a acender que não aquela que você é. 

Não há outra oração que não aquela de estar na vida, além da vida desse mundo, mesmo 

permanecendo e acompanhando esse mundo em sua Ascensão e para sua Liberação. 

 

… Silêncio… 

 

Escute. 

Escute, no silêncio, esse canto da Liberdade, que murmura em seu coração o Coro dos 

Anjos, anunciando Aquele que vem – mas que jamais partiu. 

 

… Silêncio… 

 

Amado do Um e amado do Amor, o que você pode temer, no Amor e na Paz, no Amor e na 

felicidade da Graça? 

Olhe bem em si, porque o que pode temer não é você, porque o que tem medo não é você, 

mas, simplesmente, o obstáculo desse mundo, confinado há tanto tempo e privado de 

liberdade. 

Mais do que nunca, também, hoje, perdoe e ame aqueles que agiram ao contrário do que 

você é, para controlar, refrear a verdade do Amor. 

Nada lhes reprove porque, em face disso, sua única arma é o Amor e a pureza da criança, 

que nada pode poluir nem desviar. 

 

Então, no silêncio de seu ser, a Graça cresce e a leveza surge, enquanto vem a noite desse 

mundo. 

No mais profundo da noite você renasce, não de suas cinzas, mas, sim, do Fogo do 

Espírito, do Fogo da Criação. 

 

… Silêncio… 

 

Você deve ter, como Ele, os braços abertos, para tomar, em seu coração, aquele que 

atravessa a tela de sua consciência, seja ele seu amor ou seu inimigo, porque não há 

qualquer diferença, se não é para a pessoa – mas você não é mais isso. 
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… Silêncio… 

 

Permita-me insistir para estar em você, porque eu sou, também, o que você é, e isso, de 

toda a eternidade. 

Então, eu derramarei em seu coração o bálsamo consecutivo à espada de Miguel, que lhe 

dá a leveza. 

Qualquer que seja o sofrimento do efêmero, de seu corpo ou desse mundo, a Eternidade 

desvenda-se na Graça e na felicidade. 

No momento final, você permanecerá em êxtase durante a estase, que o nutre do Amor e 

do êxtase infinito do gozo eterno, que não será mais, unicamente, limitado a um ato 

nomeado sexual ou afetivo, mas, bem mais, que se gera de si mesmo a cada sopro. 

 

… Silêncio… 

 

Acolha e recolha o néctar da Vida. 

Acolha e recolha o Manto Azul da Graça e o Manto de Verdade do Arcanjo Miguel. 

Aí, onde você está, e onde quer que você esteja, a Luz está. 

 

… Silêncio… 

 

Então, eu posso, eu também, dizer-lhe: «Meu amigo, meu amado». 

 

… Silêncio… 

 

Em cada canto de seus espaços, tanto interiores como exteriores, eu serei a Brancura da 

Verdade, que não é outra que não você mesmo, a partir do instante em que você acolhe a 

simplicidade e a Infância, inteiramente, e sem condições. 

Sim, você, que duvida, ainda, da Verdade, você, que se segura, ainda, a esse corpo ou a 

essa vida, mais do que à sua própria eternidade, abra-se, para que a prova da Eternidade 

derrame-se em você, inteiramente, o que põe fim, assim, a toda questão e a toda 

interrogação. 

 

Meu amigo, meu amado, você ouve o canto da Liberdade? 

Nesse momento, não é mais questão de espera ou de esperança, mas sim, 

verdadeiramente, da verdade do instante, da verdade do Amor. 

 

Você ouve suas células cantarem e crepitarem no fogo de alegria do batismo da 

Ressurreição? 

 

Você ouve Aquele que se aproxima e que já está aí, e que virá como o ladrão na noite? 

Doravante, sua casa está limpa. 

O que quer que você pense e o que quer que diga, o que quer que você sofra ou o que quer 

que lhe falte, a Verdade não está aí. 

No Amor nada há a preencher, nada há que falte. 

Então, escolha, em lucidez e em conhecimento de causa, supere, assim, o mundo da 

causalidade e acolha o mundo da Graça, no qual nada é separado, no qual nada domina, no 

qual nada força. 



115 
 

Isso já está aí, na totalidade. 

Não no que seus sentidos percebem, mas, bem mais, no fim de toda busca, no fim de toda 

falta. 

 

Você, que está aí, você, que está em outros lugares, escute e ouça. 

 

… Silêncio… 

 

Acolha e recolha o sorriso da Vida. 

Não aquele que você vive aqui embaixo, mas, sim, aquele da eternidade de sua Presença, 

pondo fim aqui embaixo. 

 

… Silêncio… 

 

Não hesite mais e ouse, enfim, ser a Verdade. 

Ouse e coloque-se onde você está, aqui ou alhures, e dancemos, juntos, a dança do 

Silêncio e a dança da Evidência. 

 

Nutra-se da alegria, nesse instante, aqui e alhures, como em todo instante doravante. 

 

… Silêncio… 

 

Repouse, enfim, porque você chega ao fim do caminho ilusório da vida nesse mundo, na 

qual o fazem crer que há algo a melhorar, a ganhar, até o momento em que você 

desaparece, nada levando do que é efêmero e que renasce, sem parar, no sofrimento e na 

falta. 

 

Permita-me abençoá-lo, enfim, primeiro em meu nome, em seguida, pela radiância de Anael 

e, enfim, pela radiância de Miguel. 

Por três vezes eu canto em você o grito de alegria da Liberdade ritmada pelo Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, vá na paz. 

Assim, seja a Paz. 

Assim seja. 

E, também, eu posso dizer-lhe, de meu coração ao seu coração, que é apenas o mesmo 

coração: «Eu o saúdo.». 

Assim, eu posso calar-me, após ter depositado em você o Verbo vivificante e eterno. 

 

Assim o Verbo Criador descerra seus lábios e seu coração, para que tudo o que você possa 

dizer ou pensar seja marcado a ferro quente do Amor verdadeiro e não mais por qualquer 

preocupação do efêmero. 

 

Assim se descerram seus olhos, para que nenhuma palha ou nenhum feixe possa impedi-lo 

de ver com o coração, através de toda aparência. 

Então, eu lhe digo, e essa será minha última palavra neste dia: «Eu o amo.». 
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Eu sou Uriel, anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, que traz a você a Tri-Unidade 

arcangélica. 

 

Eu lhe digo até sempre e sempre, no coração do Um. 

E permita-me selar com meus lábios o seu coração, para que ele esteja selado para 

sempre, na Liberdade e no Amor. 

Aqui e alhures, quer você me escute, quer você me leia, eu lhe dou a minha Paz, e eu o 

devolvo a si mesmo. 

 

… Silêncio… 
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ANAEL – Março de 2016 

 

 

Eu sou Anael, Arcanjo, Arcanjo do Amor e da Relação. 

Bem amadas luzes vivas, bênção e comunhão, de cada um a cada um. 

 

… Silêncio… 

 

Como Arcanjo do Amor, da Relação e segundo termo da Tri-Unidade arcangélica, eu me 

revelo em vocês, em sua Presença. 

 

Eu venho ressoar e elevar, em vocês, a chama de Vida, em curso na ação de Uriel e de 

Miguel, que passa o testemunho do antigo ao novo. 

 

Eu venho colocar-me em sua Morada de Eternidade. 

 

Eu venho, em pleno dia, anunciar aquele que virá na noite, no êxtase final da dissolução. 

 

Eu confirmo e assento, em vocês, o Apelo de Maria. 

 

Eu venho dizer-lhes que tudo está consumado. 

 

Cada minuto, cada sopro, cada instante pode, doravante, ser «o instante», aquele no qual 

nada mais pode ser esperado em um quadro temporal. 

 

O que não é condicionado por qualquer tempo ou data a vir, porque tudo está pronto, em 

seu Templo, para a Eternidade que está aí. 

 

Eu venho atiçar, pela Tri-Unidade arcangélica, o Sopro do novo, o Fogo do verdadeiro e a 

Água do feminino, sagrada entre todas... 

 

… que lhes dá a ver sua eternidade, que lhes dá a viver, com intensidade, o Fogo do 

Espírito. 

 

Eu estou aí como vocês estão aí, fora de todo tempo, preenchendo todo o espaço do Amor 

desvendado, do Amor autêntico, do Amor santificado. 

 

Eu venho ressoar o que vibra e vive na chama da Eternidade. 

 

Como disse Uriel, resta apenas a vocês colocar e depositar o que passou e o que há a vir. 

 

Eu venho vivificar o brilho e a Presença de sua chama eterna. 

 

Minhas palavras, neste dia, serão pouco numerosas, porque a palavra torna-se Verbo e o 

Verbo não tem necessidade de palavras, porque ele é evidência, infalível e eterno. 

 

Eu venho, de algum modo, redizer-lhes sua verdade, que é nossa. 
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Meu Verbo diz a você: «Levante-se.». 

Levante-se em sua eternidade, levante-se em sua vida, que não depende, de modo algum, 

do que você crê ou do que você vive em sua pessoa. 

A cada segundo que se engrena, Ele vem para você. 

A cada segundo que se escoa, a Verdade cresce e o Amor é evidência, a cada dia 

renovada. 

 

Eu venho dizer-lhe: «Olhe e veja. Toque e perceba.». 

 

Eu o convido a provar e a beber do néctar de imortalidade, que põe fim a toda sede e a tudo 

o que faz apenas passar. 

 

Eu venho celebrar com você, assim como Uriel e Miguel, o sopro de vida da Ressurreição. 

 

Eu venho, se você o aceita, a render-se a si mesmo, se você abre bem a porta de seu 

Templo. 

 

Eu o convido a dissolver o que é fútil, o que é efêmero, o que não oferece qualquer 

eternidade nem qualquer duração. 

 

Eu o convido à Alegria, eu o convido ao Amor. 

 

Lembre-se de que você não tem necessidade de mais nada, nem de busca, nem de 

aquisições, nem de conhecimentos. 

 

Eu o convido a ser, inteira e integralmente. 

Assim é a Liberdade que, talvez, você já viva em si, que, talvez você já viva na relação a 

cada um, amigo como não amigo. 

 

Ao manter-me aí, no topo da chama do Fogo da alma que se consome, que deixa aparecer 

o Espírito do Sol que entoa, então, o canto de alegria do Coro dos Anjos... 

… eu o convido a festejar, agora e já, a festa que se anuncia. 

 

Permita-me, hoje, mais do que qualquer outro dia, abençoar a chama pelo Amor de minha 

chama. 

 

... Silêncio... 

 

Eu o convido a ver o Fogo do Céu, que percorre seu céu, que porá fim e que põe fim ao 

sacrilégio da separação e à ofensa feita à Vida, no confinamento desse mundo. 

 

Eu o convido à sua própria Liberdade, aquela da alegria, aquela do sem forma como de toda 

forma. 

 

... Silêncio... 

 

Eu o convido, também, a depositar as armas de suas próprias incertezas que possam 

restar. 
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Não sobre o que você é, mas, bem mais, sobre a conclusão da ilusão. 

 

... Silêncio... 

 

Eu venho convidá-lo a desviar-se do que pode, ainda, ofendê-lo na ilusão. 

 

Você que escuta, você que lê e você que ouve além das palavras, eu o convido a deixar 

desmoronar-se os muros que o incomodam, ainda, na ilusão. 

 

Eu o convido à celebração da Alegria e da Graça, que não termina jamais, e que jamais terá 

fim. 

 

... Silêncio... 

 

Eu o convido, enfim e sobretudo, tal como você é, a celebrar Cristo; bem mais do que 

aquele da história, aquele que você é em sua Existência de Filho Ardente do Sol. 

 

Revestido de seu veículo de Eternidade, você reencontra suas faculdades, aquelas da 

Verdade, aquelas do Amor. 

 

Nada mais espere desse mundo que desmorona. 

Espere tudo de si, do que você é, revestido de suas vestes de Luz, revestido da fé e da 

alegria, revestido da certeza de sua chama eterna. 

 

Não há melhor momento que não nos momentos restantes, do que ser, na integralidade, 

sua eternidade reencontrada e atualizada. 

 

Permita-me cantar em seu coração o canto da libertação, que acompanha os sons do céu e 

da Terra e que abre a terra interior para a eterna beleza e o eterno Amor. 

Não espere amanhã nem qualquer instante seguinte. 

Nada há a preparar, nada há a percorrer, unicamente, deixar a Vida percorrê-lo em cada 

célula. 

 

Eu o convido, eu também, ao sorriso de seu Verbo, e eu lhe redigo, em você, a cada 

inspirar, o Amor que você é. 

 

Não tema seu último sopro, que, de fato, restitui-o ao seu sopro original. 

 

Olhe como – se você aceita isso – o que podia parecer-lhe duro e difícil não existe, 

simplesmente, mais para você, o que faz de você o guerreiro invencível da Paz e do Amor, 

que não tem necessidade de qualquer arma, exceto seu sorriso e seu coração em fogo. 

 

Eu o convido a soprar nas cinzas ainda quentes das ilusões desse mundo. 

 

Eu o convido ao Amor verdadeiro, que não conhece nem limites, nem entraves, nem 

condições. 

Que se dá a ele mesmo e a cada um, sem distinção, com a mesma intensidade, para que 

você avance, sem temor, no braseiro do Amor que vem e que já está aí, em você. 
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... Silêncio... 

 

Eu o convido, enfim, a não mais refletir em uma condução, em uma data ou em uma 

suposição, mas deixar, claramente, a Evidência surgir. 

Não há necessidade de nada mais. 

 

O Amor vem apanhá-lo. 

Não para arrancá-lo de qualquer posse, mas, bem mais, para restituí-lo a si mesmo, sem 

condições e sem limites pertencentes a esse mundo. 

 

Eu o convido a celebrar e a criar o Amor que você é, através do silêncio de seu ser e de seu 

coração, no êxtase íntimo do Apelo de Maria e da vinda Daquele que vem e que já está aí. 

 

Eu venho beijar seu coração e sua fronte, animando o sopro do Verbo. 

 

... Silêncio... 

 

Aí está você, ressuscitado no Amor e no Espírito. 

 

... Silêncio... 

 

Eu venho permitir-lhe concluir seu Face a Face consigo mesmo, como com o mundo, com 

amigos como com inimigos. 

 

... Silêncio... 

 

Ouça o que meus silêncios dizem a você, no segredo de seu coração, que não tem segredo 

para ninguém, tanto o Amor é verdadeiro. 

 

... Silêncio... 

 

Acolha o céu sobre a Terra como em sua terra, porque você é o terreno e o assento de 

onde emerge sua eternidade. 

 

... Silêncio... 

 

Assim, por minha voz e minha Presença, ressoam em mim, como em você, a Presença de 

Uriel e de Miguel, eu lhe dou a ver a Verdade nua. 

 

Há apenas o Amor. 

 

... Silêncio... 

 

Cada um de nós, aqui e alhures, nós abençoamos as chamas de cada um, ignorando 

medos e resistências, ignorando todas as ilusões. 

 

... Silêncio... 
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Eu o convido a fazer-se ouvir em seu Verbo de Amor e de Verdade, pondo fim às palavras e 

aos males que o afetam, talvez, ainda. 

 

... Silêncio... 

 

Eu o convido a sorrir sem temor, como eu o convidarei, doravante, a cada minuto, a 

preparar-se para seu acolhimento, que é seu acolhimento, para que, sempre, essa seja sua 

única intenção, que lhe permite atravessar os espasmos desse mundo com o mesmo sorriso 

e a mesma integridade. 

 

Eu o convido, também, a pôr fim a todas as hipocrisias, a todas as regras que você se 

impõe ou que lhe são impostas, porque o Amor não tem necessidade de regras, ele tem 

apenas necessidade de que você seja verdadeiro, e sincero, e justo, não segundo os 

critérios desse mundo ou de seu efêmero, mas, bem mais, ao olhar do Amor 

incondicionado. 

Assim, sua casa permanecerá limpa e sem falha, no momento do Apelo. 

 

... Silêncio... 

 

Eu venho, enfim, oferecer-me a você, até que tudo esteja perfeito. 

 

Contente-se em ser o sorriso da vida, em qualquer circunstância, feliz ou terrível que seja, 

porque tudo isso faz apenas passar. 

E tudo isso deve perecer. 

 

Não se apegue a nada, porque o Amor não pode ser apegado nem, mesmo, regulado. 

 

... Silêncio... 

 

Seja livre, porque seu nome é Liberdade e Amor. 

 

Seja disponível para Ele e para você, como para cada um, mas não seja mais disponível a 

qualquer ilusão, a qualquer compromisso, como para qualquer traição. 

O Amor não pode trair, o Amor não pode comprometer-se, de modo algum. 

 

Eu o convido a ser forte, porque o Amor é forte. 

 

Eu o reconvido, como Uriel, à paz, porque o Amor é paz. 

 

Eu o convido a escutar a Luz, o que quer que ela lhe peça, e em toda circunstância. 

Não pode haver derrogação a um pedido da Inteligência da Vida e do Amor. 

 

... Silêncio... 

 

Dizer sim à Vida é aquiescer a si mesmo e aquiescer ao Amor. 
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Assim você deixará queimar o que queima, que consome a ilusão e aumenta o Amor, por 

seu sopro e seu calor. 

 

... Silêncio... 

 

Então, acolha, e aquiesça com um «sim», sem falha e sem reserva, ao Amor que você é. 

 

... Silêncio... 

 

E aí, no silêncio, deixe ser o que é, deixe ser sua Infinita Presença como sua Ausência. 

 

Nada retenha. 

 

... Silêncio... 

 

Sinta o Amor que eu lhe porto e que cada irmão humano porta a você, abolindo, assim, as 

últimas distâncias de um ao outro, e do outro ao um, para fazer o milagre de uma única 

coisa: o Amor. 

 

Todo o resto passará, mas o Amor não se apagará, jamais. 

 

... Silêncio... 

 

Volte a tornar-se e reencontre, realmente, sem procurar, o Imaculado sem mancha que você 

sempre foi. 

 

Mantenha sua lâmpada acesa, tanto de dia como de noite, instante após instante, sopro 

após sopro, reencontro após reencontro, alegria após alegria. 

 

Você aí está. 

 

Renuncie de procurar outra coisa, renuncie de justificar o que quer que seja, porque o Amor 

não se justifica. 

Ele é sem causa, sem objeto e sem sujeito, sem forma como com forma. 

 

Em qualquer reino aparente aos seus olhos nesse mundo, como nos reinos sutis dos 

habitantes da natureza que, talvez, você já tenha encontrado, quer eles venham do ar, da 

água, do fogo ou da terra, isso não faz qualquer diferença. 

 

Quaisquer que sejam suas linhagens, qualquer que seja sua origem estelar, não há 

diferença alguma. 

Toda diferença desaparece para deixar lugar à integralidade do Amor, sem restrição e sem 

reserva, e isso é agora. 

 

Qualquer que seja o estado do céu, qualquer que seja o estado da Terra, qualquer que seja 

o sentido da história, o que quer que tenha sido anunciado pelos profetas, o tempo chegou 

do Amor livre e integral. 

Revele-o, ele está aí. 
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Não por momentos, não por alguns dias, mas a cada sopro, sem esforço. 

 

Para que cada um de vocês deixe sair o canto da alegria de sua Ressurreição na 

Eternidade. 

Nada mais espere, porque aquele que espera põe uma distância, agora, entre ele e a 

Verdade. 

 

As sequências temporais, tais como eu as descrevi, estão inscritas nos atos da Terra, sem 

atraso, sem espera e sem temor, porque o Amor é livre de toda espera e de todo temor. 

O que você tem a temer? 

Nada mais há a perder que não ilusões e quimeras. 

Mesmo se você não o veja, ainda, na totalidade, isso já está presente em você, como em 

cada parte desse mundo. 

 

Nossa Tri-Unidade arcangélica estabiliza, se você o deseja, o Amor permanente e 

verdadeiro, aí onde você está. 

 

... Silêncio... 

 

Não se esqueça, jamais, do que você vai verificar – se já não foi feito – muito em breve, que 

o tempo é uma quimera que força o Amor a condicionar-se, o que não pode ser. 

 

Você que está aí, a ler-me e a ouvir-me, eu leio, em você, a sede do Amor. 

Não aquele que você conhece, não aquele que você imagina, mas aquele que põe fim a 

toda sede. 

Ele está aí. 

 

... Silêncio... 

 

E, enquanto minhas palavras desaparecem, permanecem o Verbo e a verdade do Amor. 

 

Assim você reencontra seu Coração Sagrado e sua estrutura perfeita. 

 

Então, eu paro as minhas palavras e deixo o silêncio preencher o espaço de nossa 

Presença, do Amor indizível e incondicional da Criação como do Incriado, e permaneçamos 

assim, onde quer que você esteja, você e eu, aí. 

 

... Silêncio... 

 

Eu sou você na Eternidade, como você é eu. 

 

... Silêncio... 

 

Eu terminarei por essas palavras e por esse Verbo. 

Amor sempre você foi, você é e você será, em qualquer estado, em qualquer espaço, em 

qualquer vibração que seja. 

Mesmo a relação justa entre cada um de vocês desaparece, pondo fim à ilusão da distância 

e a ilusão de um percurso de coração a coração, porque há apenas um único coração. 
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... Silêncio... 

 

Eu o amo. 

 

 

Publicado por: 

Blog: Les Transformations 
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MIGUEL – Fevereiro/Março 2016 

 

TRI-UNIDADE ARCANGÉLICA 

 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. 

Bem amados do Um, eu venho em vocês como terceiro termo da Tri-Unidade arcangélica, 

que oficia, nesses tempos da Terra, na conclusão de sua liberação, preparando e afinando, 

pela espada de Verdade e de Amor, sua presença nesse mundo, para que ela desemboque, 

sem obstrução, em sua Presença na Eternidade. 

Eu venho completar os mecanismos da transição, da Ascensão ou da Liberação em cada 

um de vocês. 

 

Eu regulo, por meu Manto Azul da Verdade que deposito sobre seus ombros, que completa 

o Manto Azul da Graça e que os abre ao Infinito. 

 

Enquanto eu percorro, cada vez mais frequentemente, seu céu terrestre, minha vibração e 

minha radiância tocam-nos, a cada vez ao mais perto do Coração do Coração, e vêm refinar 

e ajustar o que deve sê-lo, para que a alegria não se obstrua de qualquer peso nem de 

qualquer limite nos tempos que estão aí. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho, em vocês, para aperfeiçoar, com vocês e por vocês, a sincronia das Portas e 

Estrelas de suas estruturas efêmeras, que permite a revelação completa e total do corpo de 

Eternidade ou corpo imortal. 

As doze Portas, assim como as doze Estrelas vibram, doravante, em uníssono de sua 

Presença, em uníssono da Verdade. 

 

Eu abro o caminho, tanto no céu como em seu corpo, à Verdade sem dissimulação nem 

artifício e sem reserva. 

A cada apelo da Luz, percebido por suas Coroas ou pelas percepções de seu corpo, que se 

alivia ou que se torna pesado, pelos sons percebidos por aqueles que os ouvem, pela Onda 

de Vida, pelo Canal Mariano ou por uma das Coroas, eu venho ajustar e favorecer, e facilitar 

a realização final em seu efêmero. 

 

Nesses tempos de sua Terra na qual, de onde nós estamos, tudo já está realizado, nós 

viemos propor a Liberdade e o Amor, mesmo àqueles que se desviaram ou afastaram, pelas 

vicissitudes desse mundo ou por medos ainda presentes. 

 

… Silêncio… 

 

Como terceiro termo da Tri-Unidade arcangélica, eu realizo a possibilidade para vocês 

serem liberados. 

Não pela Onda de Vida, não pelas Coroas, não pelas Portas ou Estrelas, mas, diretamente, 

em sua consciência, por última Graça e Decreto Mariano, que lhes dá a oportunidade de 

despertar e de não mais serem tentados por qualquer véu da ilusão ou qualquer 

manifestação que seja da ilusão. 
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Eu lhes dou a ver e a viver, a partir de hoje, a verdade do Amor, a verdade de seu ser. 

Eu deposito aos seus pés a Liberdade. 

 

Minha espada afiada, assim como minha presença em seus céus, nada têm a ver com uma 

destruição, mas, bem mais, com a Ressurreição coletiva que sobrevirá no momento da 

estase, e que lhes oferece a Liberdade que sua consciência escolheu. 

Eu lhes dou a ver claramente e a aquiescer à sua Liberdade e ao seu Amor. 

 

As Núpcias Celestes e as Etapas – sucessivas e passadas há numerosos anos – hoje 

realizam a síntese e a integração de sua consciência em seu plano de manifestação, aqui, 

aí onde vocês estão, assim como em toda dimensão e em todo espaço dos universos e dos 

multiversos. 

Eu venho oferecer a redenção àqueles que reconhecem seu Cristo interior e o Amor, em 

toda coisa e em todo ser, quaisquer que sejam os entraves que tenham existido, ainda, até 

ontem. 

 

Isso se realiza pelo Branco de Uriel, pelo Rosa e o Azul de Anael e por meu Azul. 

Eu porto até vocês, de maneira coletiva e pessoal, o Fogo da Verdade, combustível 

essencial de seu coração. 

 

Eu venho, também, concluir, para aqueles de vocês que não viveram, nesses anos 

passados, as linhas de predação residuais, os hábitos residuais oriundos de sua frequência 

nesse mundo. 

Eu os faço ver, também, o que é a Liberdade e o que não é, o que os ajuda, assim, a cortar, 

vocês mesmos, o que os obstrui, ainda, talvez. 

 

Eu desvendo, enfim, neste dia, o último aspecto da radiação do Ultravioleta, que põe uma 

oitava a mais no campo da Terra. 

Eu os convido, também, ao recolhimento em si mesmos, sem objeto e sem objetivo, para 

descobrir a alegria nua, despojada de qualquer objeto, de qualquer desejo ou de qualquer 

projeção, para fazer desaparecer toda noção de tempo, toda noção de espera, que lhes dá 

a viver, já, para inúmeros de vocês, o desaparecimento do tempo ou a aceleração do tempo, 

que lhes dá a viver, em consciência, a diluição do tempo na Eternidade. 

 

Isso foi decidido, eu diria, no mais alto dos céus, ao mais próximo da Fonte, para permitir 

aos últimos de vocês serem os primeiros a viver isso. 

A consumação do fim dos tempos assinala, de maneira irrevogável, a Ascensão da Terra e 

sua Liberação, qualquer que seja seu posicionamento nessa vida e nessa consciência 

limitada. 

 

O simples fato de evocar ou de invocar nossos três nomes na Tri-Unidade virá magnificar a 

nova Eucaristia, vivida no triângulo inscrito em seu peito e revelada há numerosos anos. 

 

No que se desenrola em cada um de vocês, vocês se apercebem – ou vocês se 

aperceberão – da ilusão do tempo, da ilusão da história, da ilusão da evolução, porque 

vocês já são perfeitos e, isso, de toda a Eternidade e em toda dimensão. 

 



127 
 

Para os últimos de vocês, essa será uma confirmação e uma evidência vivida que não 

sofrerá qualquer questão de sua parte nem qualquer interrogação, que facilita a instalação 

da Alegria, da Paz e do Amor aqui mesmo, nesse fim dos tempos, em cada um de vocês. 

Livre a vocês, em sua liberdade, aceitá-lo ou recusá-lo. 

 

As consequências e as implicações disso serão visíveis com extrema rapidez, segundo seus 

critérios, tanto em vocês como em sua vida, o que permite, então, à Inteligência da Luz 

cortar e retirar de vocês o que deve sê-lo, para sua liberação, o que lhes dá, assim, a 

confirmação dos mecanismos em jogo há, agora, trinta e dois anos em breve, de seu tempo 

terrestre. 

 

A Tri-Unidade arcangélica será implacável em face daqueles que recusarem a Liberdade. 

Não os punindo, não os castigando, mas, simplesmente, quando desse Face a Face da 

estase, será, então, a ocasião, após a última Graça Mariana daquele momento, de perceber 

a ilusória distância entre a vida deles e a Vida. 

 

Tudo isso, todas essas ações far-se-ão natural e espontaneamente em vocês, em cada um 

de vocês, mas, também, em tudo o que eu nomearia o tecido social, afetivo, familiar, 

profissional e relacional, que permite, por vezes, de maneira, certamente, abrupta para o 

ego, liberar o que deve sê-lo ainda, para estar em acordo com sua atribuição, tal como sua 

consciência, sua alma ou sua pessoa tenha decidido. 

 

Não tenham medo, porque tudo o que vem é apenas Amor. 

O que quer que vocês vejam, o que quer que percebam, sejam os pilares da Luz, sejam os 

filhos do Um e permaneçam nessa Alegria e nessa Paz. 

Vocês o constatarão, aliás, facilmente, se já não foi feito, qualquer que seja o evento ou os 

eventos de sua vida individual ou coletiva. 

Sua presença, assim como vocês sabem, será um bálsamo para aqueles de nossos irmãos 

e irmãs que ainda não perceberam o que eles são, além de todo jogo, além de todo papel e 

de toda função. 

 

Eu volto à noção de Inteligência da Luz: ela será cada vez mais flagrante. 

Não pare em qualquer incompreensão ou em qualquer medo, porque tudo o que advier e 

que já advém, tanto em sua consciência como em seu corpo e sua vida, participa, de 

maneira indubitável, de sua liberação, quer vocês o aceitem ou não, para deixar o Amor e a 

Alegria transparecerem além de todo medo e de todo sofrimento ou de toda perda, o que os 

engaja, a cada dia, a estarem ainda mais presentes e mais na vida nesse fim dos tempos. 

 

Como lhes foi explicitado pelo Comandante dos Anciões e pelo Arcanjo Anael, há algumas 

semanas, deixem crescer o que vocês são e deixem diminuir o que vocês não são. 

Vocês não têm qualquer esforço a fazer na Inteligência da Luz; vocês têm apenas que 

reconhecer-se no ser que vocês são, de maneira brutal ou de maneira mais progressiva. 

 

Aceitar o que vocês são não passa por uma compreensão qualquer, é uma questão de 

oportunidade, de sincronia do reencontro entre o efêmero e o Eterno, coletivamente, 

individualmente, como na escala da totalidade desse Sistema Solar. 
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A Liberação desse Sistema Solar está registrada oficialmente e adquirida há alguns anos de 

seu tempo. 

Olhem, simplesmente, as diferenças visíveis entre o que vocês eram nesse mundo e o que 

vocês se tornaram, cada vez mais, em sua verdade, sem queixas e sem apegos. 

Quanto mais vocês crescerem em consciência e na Luz da revelação, menos vocês serão 

incomodados pelo que os incomoda, ainda, atualmente, em qualquer setor que seja de sua 

consciência. 

 

Retenha bem que não há qualquer esforço a fazer. 

Apenas a abandonar toda vontade de compreensão ou de explicações, o que os leva, 

sempre, cada vez mais, ao mais próximo do Coração do Coração, porque aí se encontram 

todos os recursos e todas as soluções, que os leva a dissociar-se de seus próprios 

sofrimentos, de suas próprias deficiências concernentes ao seu limitado. 

 

Isso, para vocês, não é uma luta, nem um combate, mas, bem mais, uma capitulação do 

que é efêmero em face da evidência do que se desenrola, já, tanto em vocês como em cada 

um, como em tudo o que constitui a antiga matriz falsificada de vida, o que deixa lugar, 

então, no plano coletivo, à Matriz Crística, ao Espírito do Sol, ao Coro dos Anjos, com uma 

evidência que não foi, jamais, conhecida nem reconhecida pela coletividade humana, em 

sua totalidade. 

 

Não se preocupem mais com os comportamentos dos homens e das mulheres ao nível 

coletivo, em qualquer país que seja. 

Vigiem e orem, olhem o céu, olhem a terra e, sobretudo, olhem em vocês, aí também, sem 

hipocrisias. 

Perdoem toda ofensa que vocês fizeram a si mesmos ou a qualquer outro, e rendam graças 

pela experiência. 

Nada há a rejeitar do que deve desaparecer, de qualquer modo, há apenas, aí também, a 

atravessá-lo em paz, porque a Paz está, realmente, aí, em vocês, e dependerá, cada vez 

menos, de qualquer circunstância de conforto que seja em sua vida. 

Vão em paz e continuem suas ocupações, enquanto a Luz lhes permite. 

 

As injunções da Luz, assim como inúmeros de vocês o percebem, tornam-se cada vez mais 

intensas e cada vez mais frequentes no curso de cada um de seus dias. 

Alguns de vocês, além dos contatos com os povos da natureza, vivem aberturas novas, se 

posso dizer, quer seja em sonho, quer seja nas mudanças espontâneas de comportamento 

ou de apegos ou de emoções. 

Não se preocupem com isso, vejam-no e aquiesçam, aí também. 

 

Recorram aos nossos três nomes, no que possa parecer-lhes, ainda, não estar resiliente ou 

leve em cada setor de sua vida. 

Mas faça isso, também, sem nada projetar, sem outra vontade que não a de pronunciar a 

oração de nossos nomes, em tudo o que possa parecer-lhes, na superfície desse mundo, 

como resistente, mesmo fora de sua vida. 

Não se trata de reparar, trata-se, sim, de atravessar o que há a atravessar e facilitar isso, 

não para voltar a um equilíbrio anterior, mas, exclusivamente, para facilitar o que se 

desenrola por toda a parte na Terra, como em cada consciência. 
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Quer vocês estejam em momentos de desaparecimento ou em momentos de observação, 

mas, também, em momentos de medo ou de sofrimento – se vocês não estão, ainda, 

liberados – nós estaremos aí. 

Pela Graça da Tri-Unidade arcangélica, vocês dissolverão, vocês mesmos, sem esforço, o 

que há a dissolver. 

Não, eu repito, pela vontade, não por uma compreensão , mas por uma Graça direta e 

visível. 

 

Se a Luz, em qualquer circunstância, chama vocês, e de qualquer modo que seja, 

aquiesçam e acompanhem o que se produz, por sua Presença ou sua Ausência e não mais 

com sua pessoa. 

 

Do mesmo modo que o Comandante dos Anciões havia falado, há algum tempo, do 

processo de autocura ligado à Inteligência da Luz, não se trata mais, agora, mesmo se isso 

continue possível, de curar, unicamente, um sofrimento ou um medo, mas, se posso 

empregar essa expressão, de curar a consciência fragmentada ou, em todo caso, o que 

pode restar, segundo suas vidas. 

 

Como foi dito, e isso é repetido hoje, por minha voz, ponham, sempre, o Amor à frente, o 

Amor dentro e o Amor fora – e não se preocupem com nada mais – para manter a lucidez, a 

clareza, a ética e a integridade, não de sua pessoa, não de sua vida, mas, sim, da chama 

que vocês são na Eternidade. 

 

Se vocês põem em prática essa simplicidade, a Graça tornar-se-á mais do que 

superabundante. 

Ela será onipresente, e desemboca em uma alegria cada vez maior, uma paz cada vez mais 

afirmada e uma eternidade cada vez mais evidente, qualquer que seja o estado atual de sua 

consciência, de suas vibrações, de suas energias ou de suas estruturas sutis. 

 

Haverá, portanto, de maneira cada vez mais flagrante e evidente, injunções de Luz cada vez 

mais penetrantes para cada um de vocês, como para o conjunto do que faz a vida nesse 

mundo. 

Nós podemos apenas confirmar e insistir no fato de que cada coisa, cada ser, cada situação 

é perfeitamente correta, e está aí, de algum modo, para sacudir o que tem necessidade de 

ser sacudido e para cortar o que será cortado pela Inteligência da Luz e pelo Amor. 

 

Não se esqueça de que, para o ego, o Amor incondicionado é um fogo terrível, que põe fim, 

justamente, ao ego e à própria pessoa. 

Mas isso, para muitos de vocês, não lhes concernirá mais, porque vocês estarão, ainda, 

nesse mundo o tempo que é preciso, durante essa conclusão, mas vocês não serão mais, 

definitivamente, desse mundo. 

 

A Luz e sua Inteligência encarregam-se da totalidade de sua vida, o que os torna 

autônomos e livres. 

Porque a Luz e sua Inteligência nada mais são do que vocês mesmos, assim que vocês 

estejam suficientemente descondicionados e suficientemente livres de toda adesão a 

qualquer crença, em qualquer religião, em qualquer deus que seja ou em qualquer 

sociedade que seja. 
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A Luz é liberdade total e absoluta da consciência. 

O que aterroriza o ego e a pessoa não tem mais curso quando vocês tenham transcendido, 

pelo menos em parte, a ilusão de sua pessoa, de sua vida e desse mundo. 

Restará, então, apenas a verdadeira vida, o que quer que reste de visível aos seus sentidos. 

 

É, realmente, tempo de cortar o supérfluo, o acessório, e que não é da ordem da 

Inteligência da Luz. 

Como eu disse, mesmo se vocês não o compreendam, vocês o viverão com evidência. 

Vocês o viverão cada vez mais facilmente, a partir do instante em que estiverem 

estabilizados na Infinita Presença, no Si, independentemente de qualquer vontade, de 

qualquer estado meditativo ou de qualquer estado de alinhamento, simplesmente, vivendo 

sua vida, guiados, se posso dizer, pela Liberdade, por sua chama de Eternidade que é a 

Inteligência da Luz. 

 

… Silêncio… 

 

Nada mais sigam que não o que a Inteligência da Luz propõe a vocês seguir, em toda 

decisão, em toda mudança, em toda privação como em toda abundância. 

A verdadeira vida está aí e em nenhum outro lugar; é isso que a Tri-Unidade arcangélica, 

neste fim dos tempos, dá-lhes a viver. 

Isso poderia ser qualificado de ajuste final da consciência e adequação total de seu efêmero 

e de sua eternidade, o que deixa lugar à fusão dos dois e à emergência da Liberdade. 

 

Qualquer que seja sua atribuição, a paz é a mesma para todos, preliminar indispensável ao 

Juramento e à Promessa, ao Apelo de Maria, aos três dias de estase e ao desenrolar dos 

últimos elementos do Apocalipse. 

Retenham que, quanto mais vocês estiverem nessa paz, menos poderá haver medos, 

queixas e, ainda menos, expectativa do que se desenrola, de fato, já, há numerosos anos, 

mas que toca, agora, o que eu nomearia, ainda, a consciência coletiva da humanidade ou 

noosfera. 

 

Todo elemento que lhes pareça dissonante, tanto em sua vida como nesse mundo, é 

apenas uma aparência porque, como vocês, talvez, tenham vivido ou ouvido, esse mundo, 

esse jogo, esse teatro são apenas uma ilusão em relação à Verdade, em relação ao que 

vocês são – que nada tem a ver com sua vida nesse mundo, suas posses nesse mundo, 

suas relações nesse mundo – que os faz perceber que, estritamente, para nada serve 

querer, doravante, mudar o que quer que seja por sua própria pessoa, que os descondiciona 

de sua pessoa, como de toda ilusão de ação em sua pessoa. 

 

Tudo isso é um processo lógico e habitual na liberação dos mundos, em qualquer universo 

ou multiverso que seja, concernente à terceira dimensão dissociada. 

Vocês verão, portanto, com seus olhos e de seu ponto de vista, a dissolução concluir-se 

para a dissociação, o que põe fim ao jogo do bem e do mal, ao jogo da sombra e da luz, em 

suma, ao jogo da dualidade, que os faz perceber, para aqueles que não o perceberam, que 

só a Unidade é capaz de fazer superar o bem e o mal, que são apenas uma visão 

fragmentada e separada da Verdade. 
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… Silêncio… 

 

Minhas palavras param aí, mas não nossa comunhão. 

Eu os saúdo, agora e já, mas nós permanecemos juntos, a desvendar a vibração conjunta 

de nossa Presença arcangélica, na ordem em que vocês a receberam nesse instante. 

 

Primeiro, o Anjo Uriel. 

 

… Silêncio… 

 

E, em seguida, o Anjo Anael. 

 

… Silêncio… 

 

E, enfim, a vibração Micaélica de minha Presença. 

 

… Silêncio… 

 

Agora, a Tri-Unidade arcangélica, junta, na mesma Unidade. 

 

… Silêncio… 

 

Eu rendo graças ao seu acolhimento, à sua Presença, ao seu Amor e à sua Unidade. 

Até logo. 

 

 

Publicado por: 

Blog: Les Transformations 

  

http://wp.me/p1t10U-5K6
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MA ANANDA MOYI – Fevereiro/Março 2016 

 

TRI-UNIDADE DO FEMININO SAGRADO 

 

Eu sou Ma Ananda Moyi, e eu saúdo, em vocês, a Eternidade e o Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho exprimir, por algumas palavras, por minha Presença, o conteúdo do que eu 

nomearia a nova Tri-Unidade feminina de que eu represento o primeiro termo, como 

portadora da vibração AL, aquela do Fogo. 

Virá, depois de mim, minha irmã Gemma, segundo termo da Tri-Unidade do feminino 

sagrado. 

O terceiro termo, é claro, será Maria. 

Nós intervimos, portanto, uma na sequência da outra, assim como os Arcanjos, ontem, 

comunicaram-lhes informações sobre a Tri-Unidade arcangélica e, sobretudo, uma vivência. 

Essa vivência, hoje, parte do mesmo fundamento e concerne, é claro, à criação sagrada, à 

co-criação sagrada consciente e, também, ao que foi nomeado o feminino sagrado. 

Nesse mundo humano de superfície, o princípio feminino sempre acolheu a vida em seu 

seio e permitiu-lhe desenvolver-se. 

A Tri-Unidade é, eu diria, de algum modo, a última forma e a última manifestação de 

qualquer personalização, de qualquer função, que lhes permite, provavelmente, acolher, em 

si, a totalidade da Criação e do Incriado que vocês são, que desemboca na Liberação e, 

para inúmeros de vocês, na Ascensão, propriamente dita. 

Eu venho, portanto, colocar e depositar em vocês, por minha Presença, minhas palavras e 

nossa reunião, aqui e alhures, que permitirão preparar, se posso dizer, e viver seu próprio 

desaparecimento e a atualização, cada vez mais precisa, em seu plano de consciência 

ainda presente, do que foi nomeado, por Maria e por inúmeros intervenientes: o mecanismo 

dos três dias ou da estase. 

Alguns de vocês, aliás, vivem, já, esses episódios de estase, de êxtase ou de íntase, em 

diferentes ocasiões. 

 

A Tri-Unidade do feminino sagrado dar-lhes-á a viver as primícias ou a totalidade do que 

representa, de algum modo, a preparação final, que os faz viver a Promessa e o Juramento. 

 

Para alguns de vocês, talvez mais raros, isso se traduzirá, também, por um desengajamento 

não decidido, mas vivido, de todos os engajamentos e de todas as obrigações ligadas à 

existência de uma pessoa nesse mundo. 

 

Para aqueles de vocês para quem já aconteceu ou está se manifestando, vocês sabem, 

pertinentemente, que não há fuga da realidade de sua parte, nem uma negação dessa 

realidade ilusória, mas, sim, um estado de ser que transcende, real e concretamente, apesar 

da presença de seu corpo e de sua consciência limitada, toda noção de pessoa e toda 

noção de ação nesse mundo. 

É nesses momentos, se vocês os vivem, que vocês são mais o que vocês são, na Luz e na 

Verdade. 

Após os apelos da Luz e as injunções da Luz vem a atualização total da Luz. 



133 
 

A Tri-Unidade do feminino sagrado faz de vocês um recipiente, um receptáculo do divino e 

do sagrado. 

 

Eu tive a oportunidade, em numerosas reprises, durante todos esses anos terrestres 

escoados, de falar-lhes do Fogo, da reversão da alma, do êxtase. 

Então, eu diria que, para alguns de vocês, isso vai verificar-se agora, quando a Luz propõe-

lhes ser e viver, qualquer que seja a agitação do mundo ou a agitação de sua própria 

pessoa ou de sua própria vida. 

Assim, portanto, muitos de vocês viverão momentos cada vez mais intensos na Morada de 

Paz Suprema, sem o querer, sem o desejar e sem o procurar. 

Isso os aproximará sempre mais da dissolução final, preencherá sua pessoa de Vida, de 

Amor, de felicidade. 

Você será preenchido sem poder, necessariamente, identificar uma forma, uma Presença, 

mas, bem mais, o aspecto da Luz que vem criar a realidade eterna que já está aí, como 

você sabe, presente. 

 

Há, portanto, uma forma de revelação cada vez maior do que vocês são. 

Vocês sabem, isso não passa nem pelo mental, nem pela emoção, nem pela energia. 

A vibração do Fogo, é claro, poderá estar presente, e qualquer que seja sua intensidade, ela 

não poderá incomodá-los, porque sua consciência será absorvida nesse êxtase indelével da 

Verdade. 

Isso se manifestará, para vocês, como uma forma de saída da ilusão, sem rejeitar o que 

quer que seja desse mundo. 

Vocês poderão, então, verificar, por si mesmos, o que vocês são e, também, verificar, por si 

mesmos, se estão em adequação com a Verdade. 

Não mais, unicamente, sob a forma de iluminação, como foi o caso, mas, bem mais, como 

uma evidência que não sofre qualquer interpretação, qualquer projeção e que não tem 

necessidade de qualquer esclarecimento. 

Aí está Shantinilaya.  

 

Para aqueles de vocês que o viverão, não haverá possibilidade de escapar disso. 

É, de algum modo, o momento no qual o que pode, ainda, restar de resistente ou de 

doloroso em sua Presença e em sua consciência desaparecerá, no momento em que isso 

se produzir, mas, talvez, também depois. 

 

Eu não posso dar-lhes técnicas, nem respiratórias, nem outras, nem de movimentos, mas 

vocês observarão que isso sobrevirá no momento, como já havia sido explicado há vários 

meses, no momento em que as percepções de seu corpo e de sua consciência apagar-se-

ão por si mesmas, sem procurá-lo, quando desses momentos. 

 

Isso aumentará sua paz e sua felicidade sem objeto, sua irradiação, sem nada procurar. 

Vocês começarão, então, de maneira concreta, a viver sua vida, aqui embaixo, no que há a 

viver, sem serem afetados por qualquer história que seja, sem serem afetados por uma 

condição, qualquer que seja, o que lhes dá a viver a Liberdade e a Autonomia da Luz, 

fazendo de vocês, como eu disse, esse receptáculo perfeito para Aquele que vem e, 

também, para viver o que há a viver na última fase dessa terceira dimensão. 

Então, eu quero, simplesmente, dar-lhes alguns marcadores. 
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Um desses marcadores que, é preciso dizê-lo, sobrevirá mais facilmente se vocês estão, 

preliminarmente, alinhados, sem nada procurar: é a percepção de laços, como havia sido o 

caso há vários anos, ao nível dos tornozelos. 

Mas esses laços não estão aí para impedi-los, como foi o caso há alguns anos, de aceder 

ao corpo de Existência, mas, bem mais, de algum modo, para fixar o corpo de Existência em 

sua manifestação aqui mesmo, o que os faz transcender, mesmo, a percepção da vibração, 

a vibração das Coroas e, mesmo, o sentido de estar em contato com uma forma de Luz ou 

uma consciência de Luz que vem de nossos planos. 

Tudo desaparecerá. 

Haverá, é claro, outros sinais. 

 

O segundo sinal a aparecer é uma modificação importante e espontânea de sua respiração. 

Seu corpo inteiro, antes de desaparecer, tornar-se-á essa respiração. 

O inspirar e o expirar acompanhar-se-ão, espontaneamente, de um sentimento de expansão 

e de contração, preliminar ao desaparecimento dos sinais do corpo e de sua consciência. 

O ponto de vista, então, o posicionamento da consciência, naquele momento, não será mais 

tributário de qualquer forma, de qualquer história, de qualquer sofrimento, nem mesmo de 

qualquer evolução ou futuro. 

A imersão será total no instante presente do aqui e agora. 

Vazios de si mesmos, vocês descobrirão o que é «ser o Amor», além de toda condição e de 

toda prerrogativa desse mundo. 

Tornar-se esse receptáculo é participar do retorno de Cristo. 

É participar, de maneira concreta, da Ascensão da Terra e da Ascensão dos irmãos e das 

irmãs que estão no passo e à porta dessa transformação. 

 

Quando isso lhes cair em cima, vocês não poderão discutir, de maneira alguma, sobre o que 

se produz. 

Vocês não perceberão, necessariamente, uma das Coroas ou uma Presença ao seu lado. 

É você mesmo consigo mesmo, além de todo véu e além de tudo o que pode fazer a história 

desse mundo, mesmo neste período. 

 

Os efeitos far-se-ão sentir, sobretudo, no momento de seu retorno, se posso dizer, ao 

estado normal. 

Vocês constatarão, muito facilmente, que, naquele momento, seu coração está repleto de 

perdão, de evidência, durante tempos mais ou menos longos, segundo a repetição dessas 

sequências que, eu repito, não podem ser decididas por vocês em sua pessoa, mas que se 

imporão por si mesmas, qualquer que seja a duração, qualquer que seja a hora e em 

qualquer circunstância ou condição que seja, porque nada pode frear o feminino sagrado. 

 

Isso lhes dará a ver, também, que a fonte da Luz não está em qualquer lugar alhures, no 

céu ou em nossas dimensões, mas está integralmente presente, como nós sempre 

dissemos, no que vocês são. 

O conjunto de suas condutas, o conjunto de sua vida, o conjunto de suas relações tornar-se-

á totalmente transparente. 

Você não poderá mais ser afetado por qualquer dano que seja ou qualquer reação que seja 

com respeito a você. 

É claro, assim como para aqueles que viram minhas imagens, ou vídeos, vocês, talvez, 

viram o que emanava através de minha pessoa. 
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Isso não é um jogo nem um papel, mas, sim, a evidência que se instala. 

Você ali extrairá cada vez mais força, cada vez mais evidência. 

 

Vocês constatarão, então, uma modificação sem precedente de suas necessidades 

fisiológicas, sem nada procurar, sem nada querer, porque, naquele momento, tudo lhes 

parecerá evidente. 

Vocês não terão mais que colocar-se a questão de qualquer escolha, em qualquer domínio 

que seja, realizando, então, o estado Crístico, na totalidade. 

Os aspectos vibratórios da consciência poderão ser amplificados após esse estado e essa 

experiência, e vocês constatarão, depois, que – para alguns de vocês, com extrema rapidez, 

ou, mesmo, a partir da primeira vez – que é a única evidência, que todo o resto não é 

estável, não é duradouro e, sobretudo, nada representa aos olhos do que vocês se tornam, 

aos olhos do que vocês já são – para aqueles que o viveram. 

 

Há poucos meses, minha irmã Maria havia falado do período de Natal, assim como o 

Comandante, aliás. 

É claro, existem, durante este ano nomeado 2016, outros períodos propícios. 

Vocês os conhecem tanto quanto eu, eu não vou nomeá-los. 

Quer sejam os solstícios, equinócios ou festas ditas religiosas, há, além da história, algo de 

eterno, algo que não perece jamais, e que se revela, hoje, em vocês. 

 

Seus comportamentos não serão mais ditados pela menor predação. 

Vocês observarão, também, que se colocarão, cada vez mais facilmente – sem o querer – 

no lugar do outro. 

Seu ponto de vista não será mais seu ponto de vista, nem o ponto de vista do outro, mas um 

ponto de vista intermediário, que não depende mais de uma forma, de uma história, de uma 

relação ou de uma confrontação. 

A palavra a mais exata é a palavra «evidência». 

Essa evidência não sofre qualquer interrupção pelo mental, qualquer interrupção por 

qualquer emoção que seja. 

 

Muitos de vocês tornar-se-ão, neste período, antes, mesmo, do Apelo de Maria, saturados 

de alegria e saturados de felicidade, independentemente de qualquer circunstância ou de 

qualquer história. 

A vacuidade será, naquele momento, cada vez mais perfeita, a transparência tornar-se-á 

cada vez mais evidente, a humildade, a simplicidade tornar-se-ão, se já não é o caso, seu 

quotidiano, sem esforço, sem o querer, sem procurá-lo. 

Vocês terão, então, naquele momento, esvaziado completamente seu Templo, deixando-o 

limpo, na integralidade. 

Naquele momento, os questionamentos desaparecerão de vocês. 

Vocês aquiescerão à Vida, em tudo o que ela pode levar à sua consciência. 

Não poderá mais ali haver nem raiva, nem tristeza, nem medo, haverá a Verdade nua. 

A quintessência do que vocês são entra, portanto, em manifestação, aqui mesmo, nesse 

plano. 

É a possibilidade de viver esses tempos muito reduzidos que permite isso. 

 



136 
 

Os Arcanjos falaram-lhes de sua Tri-Unidade, nós lhes falamos de nossa Tri-Unidade, e isso 

desembocará, para vocês todos, na estase, é claro, mas, antes dela, na verdadeira 

liberdade. 

Essa vivência direta não será mais uma experiência, mas, sim, uma revolução, uma 

transubstanciação total do que vocês eram, ainda, anteriormente. 

Tudo será leve, sem procurá-lo. 

Nada poderá afetar esse estado de felicidade integral e essa alegria sem objeto. 

Vocês estarão, literalmente, saturados de alegria, como puderam vê-lo em imagens minhas, 

na encarnação. 

Qualquer que seja sua idade e qualquer que seja sua história passada, qualquer que seja, 

mesmo, sua atribuição vibral, a pureza será tal, que nenhuma zona de sombra poderá 

permanecer ou alterá-los, tanto ao nível do corpo como dos pensamentos, como de suas 

emoções. 

Eu o repito, também – alguns de vocês já o vivem –, mas a acuidade, se posso dizer, e a 

intensidade tornar-se-ão cada vez mais presentes, em alguns casos, mesmo, cada vez mais 

invasivas. 

 

Mas essa invasão não é uma violação de sua pessoa ou de sua história, mas uma 

verdadeira transcendência de tudo a que você aderiu, mesmo sem crenças, até agora. 

Você verá, concretamente, que não existe qualquer diferença entre o irmão e a irmã que 

você ama e o irmão e a irmã que o irritou ou desagradou. 

Você não fará mais, tampouco, diferença entre um irmão e uma irmã, qualquer que seja, de 

seu plano e de nossas Presenças. 

Haverá, aí também, uma unificação total na qual não haverá mais necessidade de nomear 

nem de identificar quem quer que seja ou o que quer que seja. 

 

Eu lhes disse que havia alguns sinais preliminares a essa última injunção da Luz. 

O mais frequentemente, na ordem que eu dei, mas nem sempre. 

A sensação de laços nos tornozelos que, talvez, vocês não tenham, jamais, conhecido, ou 

que, até agora, limitavam seus mecanismos de expansão de consciência até o corpo de 

Existência. 

Isso significa, é claro, em outras palavras, que o corpo imortal, o corpo sem costura, o corpo 

de glória toma o lugar, definitivamente, aqui mesmo, onde vocês estão, nessa carne, o que 

realiza, assim, o Juramento e a Promessa, mas, também, a ressurreição do Espírito, a 

transmutação da carne e de sua pessoa. 

 

A respiração dará essa amplitude. 

A vibração pode, agora e já, desaparecer ou, ao contrário, intensificar-se. 

Os sons também, percebidos em seus ouvidos, tornar-se-ão cada vez mais fortes e cada 

vez mais agudos, aproximando-se, inexoravelmente, do Coro dos Anjos e do Espírito do 

Sol, desvendando-os em vocês, fazendo-os entrar na encarnação, além, mesmo, de sua 

forma e de sua própria encarnação. 

 

Lembrem-se, também, de que, a partir daquele momento, não pode haver angústia de 

desaparecimento, de morte, ou de sofrimento, ou de apreensões. 

Há apenas a evidência da alegria, a evidência da vacuidade e da transparência. 

Ao sair dessa experiência, desses estados, vocês conservarão a alegria. 
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Vocês perceberão, sem dificuldade e de maneira espontânea, o que foi chamado, há algum 

tempo, a visão do coração, que é uma visão que não é uma visão no sentido em que seus 

olhos podem entendê-la, mas uma visão direta, que não tem necessidade nem de forma, 

nem de cor, nem de ideias, nem de pensamentos, nem de emoções, nem, mesmo, de seu 

corpo. 

Então, naquele momento, vocês serão instalados no silêncio do Coração do Coração. 

 

Não se esqueçam de que vocês não podem procurá-lo. 

Isso não depende de vocês, isso não depende de qualquer exercício, mesmo na dança do 

Silêncio ou no yoga da Unidade. 

Eu diria, mesmo, que é o momento no qual vocês relaxam toda vigilância e toda atenção a 

si mesmos, ao seu corpo, à sua própria vida. 

Mas vocês não podem procurá-lo, caso contrário, isso significaria, para vocês, uma fuga da 

vida. 

É preciso, bem ao contrário, deixar o copo encher-se por si mesmo. 

Nada desejar, nada pedir, nada sentir, nada perceber. 

Esquecer-se de si mesmo, de algum modo. 

Isso está além do que vocês chamaram alinhamentos, meditações ou orações. 

No limite, isso poderia ser a oração silenciosa do coração, que nada pede e que se encontra 

a si mesma. 

 

O Fogo do Coração porá fim ao fogo vital, o que explica, já, aliás, e já há numerosos meses, 

suas flutuações de humor, de energia, de moral e de mental, apesar das certezas interiores 

e das experiências já vividas, para inúmeros de vocês, correspondentes tanto às Coroas, ao 

Canal Mariano, aos mecanismos novos de consciência existentes há alguns anos, 

concernentes às comunhões, às fusões, às dissoluções. 

Vocês de nada mais dependem, nem de uma Estrela, nem de uma Porta, nem de uma 

vibração. 

É o desaparecimento, justamente, de tudo isso que lhes permite superar os últimos estratos, 

se posso dizer, dos reflexos de sobrevivência ou reflexos do orgulho espiritual, de crer-se 

isso ou aquilo. 

Vocês descobrirão, então, se já não foi feito, a exatidão de algumas palavras entre os 

Melquisedeques: aceitar nada ser aqui embaixo para ser tudo. 

 

Não se esqueçam de que você não pode renunciar de si mesmo, mas que a renúncia o 

tomará, no momento oportuno para você. 

Nada há a fazer. 

Naqueles momentos, nada há a observar, nada há a segurar, nada há a ver, nada há a 

perceber. 

Não existe, mesmo, qualquer vontade de desaparecimento, de meditação ou de 

alinhamento, mas, sim, a evidência da Verdade, a evidência da vacuidade, que permite 

acolher o canto da Criação e, também, acolher, em vocês, aquele que foi nomeado e que é, 

ainda, nomeado Hercobulus e os diferentes nomes que vocês conhecem. 

 

Essa evidência tornar-se-á tão natural como o fato de respirar o ar, de alimentar-se, isso se 

fará de maneira cada vez mais espontânea. 

Vocês não poderão, aliás, opor-se a isso, nem reforçá-lo. 
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Assim é a ação da última personificação nomeada Tri-Unidade do feminino sagrado, que os 

leva, de algum modo, à fonte da Criação e ao instante que precede toda criação e que 

engloba todas as criações, que um interveniente muito gritante chamou o Absoluto ou 

o Parabrahman, mostrando-lhes, aliás, se vocês o vivem, a puerilidade de toda busca 

espiritual, a puerilidade de toda busca e de toda compreensão. 

Vocês voltarão a tornar-se, então, verdadeiras crianças livres e autônomas, inscritas na 

totalidade do instante presente, quaisquer que sejam as coisas a realizar em sua vida e em 

suas responsabilidades. 

Seu olhar não poderá mais, jamais, ser o mesmo. 

Não se inquietem, porque isso será visível por seus próximos, e lembrem-se de que nada há 

a explicar – sobretudo não – nada há a demonstrar, há apenas que ser isso, se isso lhes 

acontece. 

O resto far-se-á pela Graça, pela Inteligência da Luz e por Cristo. 

O Espírito do Sol, o Coro dos Anjos cantarão, permanentemente, em vocês, suas células 

tornar-se-ão vivas, vocês o percebem. 

 

Há, portanto, um crescimento e uma aproximação, se posso dizer, da Eternidade e do 

efêmero. 

Há, mesmo, sobreposição, vocês já sabem, mas, desta vez, é uma sobreposição, mesmo, 

da consciência, em seus diferentes estratos, até a a-consciência, de onde sai toda alegria e 

toda felicidade. 

Cristo havia dito, à época: «Busquem o reino dos céus, que está dentro de vocês, e o resto 

ser-lhes-á dado em acréscimo.». 

Exceto que, agora, vocês não têm, mesmo, mais que procurá-lo, apenas revelá-lo e deixá-lo 

ser, deixá-lo agir, estar diante de vocês em cada circunstância, a cada reencontro, a cada 

momento. 

 

A paz crescerá, então, cada vez mais. 

Os momentos de desaparecimento serão vividos sem apreensão e sem sinais, e sem 

perturbações. 

Vocês se preencherão, cada vez mais, dessa Luz inefável, de Amor, de Verdade. 

Vocês não estarão mais apegados pelas relações humanas, pelas obrigações, pelos papéis 

que vocês desempenham, mesmo em sua família. 

Vocês compreenderam, isso toma cada vez mais importância. 

Isso corresponde, diretamente, às Tri-Unidades novas, que vêm calcar-se na nova 

Eucaristia, mas, é claro, à aproximação, cada vez mais tangível, daquele que pode 

manifestar-se a qualquer momento agora, Nibiru e, também, Maria, quando do Apelo. 

 

Se vocês vivem isso, então, não se preocupem mais com seu futuro, com sua evolução, 

com um cenário qualquer, porque vocês não deixarão mais esse estado de alegria e de 

felicidade, e é a única coisa que importa. 

O resto parecer-lhes-á muito longe, muito fútil e muito inútil. 

O que viveram os maiores místicos da Terra, vocês o viverão, do mesmo modo. 

Alguns levitarão, outros estarão na bilocação, outros terão um êxtase que é um gozo além 

de qualquer sexo e que leva a um transporte de alma, se ela existe ainda, ao Fogo do 

Espírito, ao batismo do Espírito e à revelação dele. 
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Há, portanto, antes, mesmo, do Apelo de Maria, para cada vez mais irmãos e irmãs, esse 

basculamento que se produz de modo inesperado, espontâneo, que põe fim a todo motor de 

sofrimento, a toda ilusão de ser uma pessoa ou a toda ilusão de ser desse mundo. 

Aliás, vocês constatarão, por si mesmos, se isso se produz, que, tendo vivido isso, vocês 

não têm necessidade de nada mais, se não é estar no Amor. 

O sentido de uma vantagem pessoal, em qualquer nível que seja, não existirá mais. 

Na verdade, vocês não terão, mesmo, mais necessidade de escutar-nos, de ouvir-nos, 

vocês terão apenas necessidade de estar aí e de viver isso. 

Porque, além do estado e da experiência inicial, isso permanecerá em vocês e tornar-se-á 

cada vez mais presente, e vem pôr fim a toda pessoa, a toda história. 

Vocês serão, então, transformados, não pela ação de Graça ou o estado de Graça, mas 

vocês serão, vocês mesmos, a Graça, se já não o são. 

 

A cada dia que passa, haverá cada vez mais oportunidades, até a visibilidade do sinal 

celeste. 

Vocês ficarão insensíveis ao tumulto do mundo, mas vocês estarão presentes e serão 

amorosos, sem o querer, sem o refletir, porque não haverá outra conduta possível do que 

estender a mão, tomar em seus braços, olhar e amar aquele que chora, aquele que sofre, 

aquele que morre, aquele que se vai. 

O mesmo amor estará presente por toda a parte, onde quer que vocês olhem, o que quer 

que vocês façam. 

Essa leveza não é uma vã palavra, ela tomará todo o espaço de sua vida e fará de vocês o 

que nós nomeamos, no Oriente, os bodhisattvas, os seres realizados, liberados, que nada 

têm a ver com o olhar do outro, que nada têm a ver com o próprio olhar, que fazem o que a 

Vida propõe a eles fazer, sem mais a mínima questão, a mínima interrogação, e a mínima 

dúvida, é claro. 

 

Eu atraio sua atenção aos momentos preliminares que já foram evocados, ou seja, os 

apelos da Luz, que não sobrevêm mais, agora, em horário fixo, mas diretamente; eles 

podem, mesmo, acordá-los à noite. 

Naquele momento, vocês observam que estão suando, quer tenham calor, quer tenham frio. 

A regulação térmica, a regulação corporal, em todas as suas coesões, modificam-se, 

grandemente, nesse momento. 

Mas retenham que o essencial de tudo isso é essa alegria que cresce, essa felicidade 

indizível que se manifesta. 

Vocês tomam, mesmo, distâncias com o que pode restar, ainda, de sua pessoa presente, 

concernente aos seus humores, que vocês qualificavam, anteriormente, de habituais, quer 

seja a busca de prazer, quer seja a raiva, quer seja o sentimento, quer sejam, mesmo, os 

medos. 

Tudo isso passará, real e concretamente, sem afetar sua consciência, reunificada, de algum 

modo. 

 

Isso será bem mais do que as experiências de Unidade vividas, assim como Gemma, minha 

irmã, descreveu-lhes há numerosos anos, uma vez que esse estado será seu estado natural 

e seu estado permanente, cada vez mais. 

O mundo sorrirá a vocês. 

A fluidez não terá nem que ser procurada, nem evocada, ela se tornará, ela também, 

evidente. 
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Nada poderá resistir à sua alegria, nem em vocês nem no exterior de vocês. 

Nada poderá opor-se, tampouco, à Verdade e ao brilho da verdadeira Luz. 

 

Isso os instalará muito mais no instante presente e os tornará disponíveis ao aqui e agora, à 

Última Presença. 

Isso se tornará perceptível não, unicamente, para vocês, mas para todos aqueles que 

estarão ao seu redor ou que vocês reencontrarão. 

Mesmo um desconhecido agirá com vocês de modo totalmente diferente, sem saber porquê, 

é claro. 

 

O feminino sagrado, a co-criação consciente e a nova Tri-Unidade feminina estão na origem 

de toda criação, na origem da Fonte e na origem de vocês mesmos. 

 

Vocês ficarão indiferentes às fúrias do mundo, às fúrias dos elementos. 

Vocês não serão, de modo algum, afetados e, ao contrário, constatarão que, quanto mais a 

fúria do mundo desencadeia-se, mais os Elementos desencadeiam-se, mais ao seu redor há 

raiva, dúvidas, medos, mais vocês ficarão e permanecerão nessa paz, sem nada procurar, 

sem fechar os olhos, sem agir, sem querer. 

 

Os contatos maravilhosos, para alguns de vocês, que vocês viveram com os povos da 

natureza ou conosco mesmo, não serão mais uma fonte de interesse, porque vocês terão 

compreendido que tudo está aí, em vocês, e que o mundo é vocês, e que nada mais há do 

que vocês, e que o outro é apenas uma parte de vocês, ou a totalidade de vocês, que lhe dá 

a oportunidade de emanar e de irradiar essa paz e essa alegria sem qualquer intenção, sem 

qualquer esforço. 

 

Então, lembrem-se: se vocês sentem seus tornozelos que apertam, se a respiração começa 

a passar, como havia sido explicado, ao nível celular, se um calor ou um frio toma-os de 

maneira muito intensa, e não depende de uma doença ou de uma temperatura, então, isso 

se aproxima de vocês, e revela Cristo, revela o sinal celeste e revela, sobretudo, a 

totalidade da Eternidade. 

 

Vocês redescobrirão, se já não é o caso, a simplicidade da Infância. 

Cristo disse: «Felizes os simples de espírito, porque o Reino dos céus a eles pertence.». 

Vocês não terão mais reivindicações, mesmo estando plenamente vivos e com o mesmo 

interesse por toda coisa e por toda pessoa, por toda ação que vocês realizam. 

 

Agora e já, aqui como alhures, ao escutar-me, ao ler-me, isso já pode aparecer em vocês. 

Deixem fazer, deixem ser. 

Nada peçam, nada projetem. 

Estejam disponíveis, sem pedido nem expectativa, e deixem a obra da Luz completar-se em 

vocês, se já não foi feito. 

 

Vocês sairão da expectativa. 

Vocês sairão da esperança. 

Vocês sairão de toda dúvida. 

Só essa Luz e esse estado serão a verdade, porque isso é a Verdade. 
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Então, agora e já, nós podemos comungar a essa ideia, a isso, e deixar ser a Luz, aí, 

imediatamente. 

Nada perguntem, nada observem, não se preocupem com nada, deixem a vibração 

aparecer, desaparecer, pouco importa. 

O fogo pode ganhá-los, o frio pode ganhá-los. 

 

… Silêncio… 

 

Abandonem toda veleidade de controlar o que quer que seja nesse processo, sejam o 

receptáculo perfeito. 

 

… Silêncio… 

 

O coração, naquele momento, poderá ter falhas. 

Ele poderá tornar-se ardente e, mesmo, dar, por vezes, a impressão de estar como 

comprimido. 

Não se atrasem nos sinais e sintomas, exceto aqueles que eu lhes descrevi, concernentes 

aos tornozelos, à respiração, por exemplo. 

 

E aí, Shantinilaya revelar-se-á com firmeza, com uma evidência tal que, mesmo conceitos 

que, até agora, eram vividos como Cristo, um Arcanjo, nada mais representam, não porque 

isso seja inútil, mas porque o que se manifestará, então, será tão mais abrangente e tão 

mais amplo, que não há lugar para uma manifestação fragmentada da Vida, mas, 

simplesmente, a Vida na totalidade – que não depende, como vocês sabem, de qualquer 

dimensão, de qualquer origem estelar e de qualquer linhagem estelar, nem de vocês 

mesmos, nem de qualquer situação como de qualquer ser próximo ou qualquer inimigo. 

Vocês vivem, naquele momento, o que é a verdadeira Liberdade. 

 

É claro, alguns de vocês já viveram isso, sem poder colocar palavras. 

Mas a aproximação de Hercobulus, que se prepara para girar em torno do Sol, é um 

elemento maior no processo que se desenrola, e nós, Estrelas, fazemos apenas 

acompanhá-lo em vocês, por nossa própria ressonância, como o tem feito os Arcanjos. 

 

Vocês não terão mais necessidade de nomear, de chamar, de discernir, de questionar, 

apenas estar aí, no Amor. 

Se a alma ainda está presente, ela viverá seu basculamento definitivo e sua consumação no 

Espírito do mesmo modo. 

Não haverá imagem, não haverá sensação, haverá apenas a evidência. 

É nisso que Cristo pôde dizer, também, que Ele virá como um ladrão na noite, criando a 

transformação final do jogo de papel ilusório nesse mundo e, mesmo, do jogo, eu diria, da 

Ascensão ou da Liberação. 

 

Vocês descobrirão, então, real e concretamente, que vocês sempre foram livres e que só 

sua pessoa fazia obstáculo à Verdade, e o mundo também. 

Mas vocês não rejeitaram o mundo, vocês permaneceram com os pés nesse mundo. 

 

Não vejam isso como uma recompensa, não vejam isso como uma purificação, mas, sim, 

como o cumprimento do Apelo de Maria, que vocês já viveram há numerosos anos, quando 
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Maria chamou vocês, ou outra irmã, por seu nome, quer vocês o vivam agora ou há pouco 

tempo, ou que você não o tenha ainda vivido, isso não fará qualquer diferença. 

 

Vocês constatarão, também, naqueles momentos, e depois, que, mesmo o que era habitual 

em vocês, quer concirna aos medos, aos limites, não se mantêm mais e representam pesos 

que se evacuam por si só, sem nada procurar, sem nada querer. 

Em seguida, talvez, vocês observarão, então, que as últimas Portas que vocês não haviam 

sentido ao nível de seu corpo tornam-se sensíveis ou, mesmo, por vezes, dolorosas. 

Mas, aí também, essa dor não será percebida como uma dor, nem, mesmo, como um 

incômodo. 

Isso, simplesmente, não será vocês, mesmo se isso lhes concirna. 

Vocês não serão mais identificados ao que quer que seja ou a quem quer que seja. 

Aí está a verdadeira Liberdade. 

 

Seu sorriso será totalmente independente das circunstâncias. 

Vocês se tornarão a calma na tempestade exterior. 

Vocês se tornarão o indizível, enquanto tudo vacila. 

Aí está a Verdade. 

É tempo de vivê-la, é tempo de aquiescer. 

 

Muitos Melquisedeques e outras Estrelas deram-lhes os princípios da humildade, da 

infância, da simplicidade, para ajudá-los a caminhar nos meandros do intelecto. 

E mesmo isso, agora, não tem mais sentido, uma vez que é vivido, nada há a justificar, nada 

há a tranquilizar. 

 

Então, eu me proponho, aqui como alhures, nesse momento de minha expressão e de 

palavras que eu portei a vocês, deixar instalar-se isso, se o quiserem, juntos ou sozinhos, 

pouco importa. 

Porque vocês não estarão mais, jamais, sós. 

Façamos isso, se o quiserem, agora, enquanto eu paro as minhas palavras, alguns 

instantes. 

Ponham seu corpo de maneira confortável, para que ele não os incomode. 

Nada peçam, nada evoquem e, eu diria mesmo, nada observem. 

Nada procurem identificar, nada compreender, deixem a evidência instalar-se. 

 

... Silêncio… 

 

O que quer que se produza, não se interessem por isso. 

Permaneçam vazios. 

 

... Silêncio… 

 

Eu sou Ma Ananda Moyi, e eu abençoo e comungo a cada um de vocês, na mesma 

Unidade e na única Verdade. 

 

... Silêncio… 

 

Até logo. 
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GEMMA GALGANI – fevereiro/março 2016 

 

TRI-UNIDADE DO FEMININO SAGRADO 

 

Eu sou Gemma Galgani. 

Irmãs e irmãos, eu me apresento a vocês como Estrela Unidade e segundo termo da Tri-

Unidade do feminino sagrado. 

Minhas palavras vêm completar o que lhes disse minha irmã Ma. 

Minhas palavras serão ainda menos numerosas do que as dela, porque a Unidade presente 

vive-se no silêncio, porque não há mais necessidade de palavras nesse estado, nessa 

comunhão que nós vamos partilhar. 

 

...Silêncio... 

 

Estejamos juntos, presentes em cada um, na mesma Luz Branca. 

Instalemo-nos, juntos, na felicidade. 

Nesse espaço sem tempo, no qual nada pode ser diferenciado, nem dividido, nem 

suprimido, estejamos juntos na Paz do Um, nessa Alegria silenciosa e interior da Morada de 

Paz Suprema. 

Deixemos viver a Vida, deixemos passar o que passa, sem nada reter, sem nada pedir. 

Sejamos transportados no Amor, embriagados de Amor no mesmo coração, no qual 

nenhuma diferença pode emergir ou aparecer. 

Sejamos a Paz, a Graça perpétua. 

Esqueçamo-nos de nós mesmos, tornando-nos, agora, inteiramente, o coração do Um, com 

evidência e leveza. 

 

...Silêncio... 

 

Estejamos juntos no coração do Um, no coração do Ilimitado, sem esforço, esquecendo, 

assim, de tudo o que não é « Isso ». 

Acolhamo-nos, acolhamos o mundo, acolhamos o que passa e o deixemo-lo passar. 

Nada procuremos que não a Evidência que está aí, que se revela aí, onde nós estamos, aí 

onde vocês estão, em todo lugar, e põe fim, também, ao espaço e ao tempo. 

Sejamos todos os filhos do « sim ». 

Sim ao verdadeiro, sim ao belo, sim ao que não morre, jamais. 

Sim ao que não pode, jamais, desaparecer. 

O que quer que sintamos, aí, nesse instante, isso não nos preocupa. 

 

...Silêncio... 

 

Na plenitude do Silêncio, no qual mesmo as palavras «pleno» e «vazio» nada mais querem 

dizer e nada significam, porque o Amor, a Luz e a Graça não deixam espaço para outra 

coisa, sem nada rejeitar. 

 

...Silêncio... 

 

Deixemos todo desconforto, porque todo desconforto pertence ao que faz apenas passar. 
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...Silêncio... 

 

Deixemos juntos, no coração do Um, manifestar-se ou desaparecer o que deve sê-lo. 

Estejamos disponíveis, porque não pode ser de outra maneira. 

 

...Silêncio... 

 

Sejamos o receptáculo de Seu sangue. 

Que transcende o tempo e o espaço, como toda história; Ele está aí, Ele se aproxima, Ele 

emerge no Silêncio de nossa Presença e na Paz de nossa Ausência. 

 

...Silêncio... 

 

A cada silêncio, a Evidência cresce – ela sempre esteve aí. 

Em um movimento, que não é um movimento, no que, mesmo a imobilidade, é fulgurância, 

o coração do Um está instalado. 

 

...Silêncio... 

 

Aí, imediatamente, instalados no «sem-tempo» e «sem-espaço», a cada minuto, «Isso» está 

aí e «Isso» é. 

 

Na densidade e na completude da Luz, o Amor é tudo o que é, sem depender de vocês, 

nem de mim, independente de qualquer condição. 

Nós nos convidamos, mutuamente, à partilha da Graça que se faz naturalmente, 

espontaneamente, deixando, assim, as ilusões de toda história desaparecerem na Luz do 

Um, aí, onde tudo é perfeito. 

 

...Silêncio... 

 

A Graça trabalha, nesse mesmo momento, nos Ateliês da Criação, aí, onde não há nem 

você nem eu, nem qualquer distância a percorrer, nem nada a juntar-se. 

 

...Silêncio... 

 

Não se preocupe nem com você, nem comigo, porque nem você nem eu estamos aí, 

apenas o coração do Um está. 

Um só e único coração da pulsação primordial da Criação, no qual toda pessoa não é mais 

do que um recipiente que acolhe tudo que se apresenta. 

 

...Silêncio... 

 

Aí, onde estamos, não há mais lugar nem espaço para outra coisa que não Alegria, a Paz. 

Não veja, aí, qualquer propósito ou objetivo. 

Veja, justamente, a Vida, na qual nada está distante, na qual nada está faltando, aí, onde o 

Amor não pode ser procurado, porque ele já está por toda a parte, onde nada pode faltar. 

 

...Silêncio... 
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Aí, aqui, não há mais ninguém. 

Não há nem lenda, nem história, nem cenário. 

Não há nada mais do que « Isso » que, no entanto, é tudo e engloba tudo. 

Você não é nem você, nem eu e, no entanto, você é cada um. 

Você poderá ser o vento na árvore, a água que flui, o Sol que brilha, como Aquele que vem. 

Você é tudo isso ao mesmo tempo e, no mesmo tempo, você não é nada disso. 

Não há nem contradição, nem antagonismo, há apenas o puro, o verdadeiro. 

Há Liberdade, porque nada pode ser apegado ou preso. 

Não há necessidade de sonhos, não há necessidade de esperança. 

 

...Silêncio... 

 

Nessa imobilidade há todos os movimentos que aí estão compreendidos. 

O Silêncio contém todos os sons e o Verbo contém toda vida, onde quer que ela se inscreva 

e onde quer que ela seja vivida. 

Assim, você descobre que não há distância entre você e eu, e entre você e cada outro. 

O sentido de ser uma identidade não existe mais. 

Aí esta a paz definitiva, na qual nada pode ser perturbado, na qual nenhuma necessidade 

pode aparecer. 

 

...Silêncio... 

 

A Vida Una e eterna vive-se agora, além de todo sentido e de toda percepção. 

 

...Silêncio... 

 

Permaneça aí, não se mova. 

Assim, nós vivemos o coração do Um e o Branco da Verdade e do Imaculado. 

 

...Silêncio... 

 

Mesmo as minhas palavras parecem perder-se na Infinita Presença. 

Apenas o canto do Universo existe ainda. 

 

...Silêncio... 

 

Assim apaga-se o que não é verdadeiro, assim vive-se o autêntico. 

Aí, onde você mesmo não é mais do que um ponto infinitesimal que se dilui no coração do 

Um, mesmo as palavras que saem não são mais as minhas. 

Elas não são mais do que a única manifestação tangível do coração do Um, do Espírito do 

Sol e do Coro dos Anjos. 

E mesmo essas palavras e esses conceitos nada mais evocam. 

Eles se tornam supérfluos e inúteis, chegando ao ponto em que você se pergunta quem 

percebe e quem fala. 

Aí, onde não há mais sentido nem direção, e onde, no entanto, nada está perdido. 

É isso o Nada, é isso o Tudo? 

Qual a diferença? 
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Não há mais nenhuma. 

 

Talvez, você perceba, ainda, o que você poderia nomear de doçura ou paz, mas você sabe 

muito bem que não é isso, aliás, você não pode nomeá-lo. 

 

...Silêncio... 

 

O Verbo não tem mais necessidade de palavras diante da evidência de «Isso que é». 

 

...Silêncio... 

 

O que quer que seja visto, percebido, ouvido, todo interesse afasta-se. 

Aí está o Pleno e o Vazio que, eles mesmos, são desprovidos de sentido e, no entanto, são 

a evidência, eles também. 

 

...Silêncio... 

 

Então, as palavras tornam-se melodia cantarolada, que tenta acompanhar o que é, apenas 

pelo prazer de emanar essa co-criação 

 

...Silêncio... 

 

Aí está o Último, no qual nada pode ser rotulado, nem mesmo nomeado, mas, 

simplesmente, vivido. 

 

...Silêncio... 

 

Aí onde você está, não há necessidade de ornamentos, nem de decoração, eles são 

supérfluos. 

 

...Silêncio... 

 

Assim, «o amigo» e «o amado» não são mais distintos de você como de mim, como de cada 

um, como pessoa. 

 

...Silêncio... 

 

E aí, não há mais palavras. 

 

...Silêncio... 

 

Assim, nós nos saudamos na Graça, nessa indizível Presença que é apenas uma ausência 

ao si e à pessoa. 

Eu lhe digo, simplesmente,... a palavra Amor..., que não é uma palavra, nem mesmo um 

estado. 

 

Eu o saúdo no coração do Um e eu me retiro agora, sem nada retirar do que é. 
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...Silêncio... 

 

Eu te abraço além de todo braço e através de toda carne. 

Até breve. 
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MARIA – fevereiro/março 2016 

 

TRI-UNIDADE DO FEMININO SAGRADO 

 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. 

Filhos bem-amados, dignem-se a acolher o Manto Azul da Graça e receber as minhas 

bênçãos. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho, então, na sequência de minhas irmãs Estrelas, Ma e Gemma, para completar o 

que lhes foi dito concernente à Tri-Unidade do feminino sagrado. 

Minha presença e minha ação visam estabilizar e pacificar o que deve sê-lo, nesse processo 

que lhes descreveram minhas irmãs.  

 

… Silêncio… 

 

Na hora em que numerosos dentre vocês, despertos ou ainda adormecidos, pressentem a 

iminência da vinda do céu sobre a Terra há, como vocês o constatam, uma paz cada vez 

maior que está aí – é claro, não na superfície desse mundo – e no mais íntimo de vocês isso 

é perceptível, em vocês. 

 

Tudo o que se desenrola em vocês, tudo o que se desenrola em sua vida concorre para 

crescer, se posso dizer, em Paz e em Amor. 

 

… Silêncio… 

   

 

Minhas palavras serão, também, pouco numerosas neste dia, porque não é mais tempo de 

serem regados por palavras ou vibrações, mas, bem mais, de serem nutridos por si 

mesmos, por sua eternidade que está aí, por sua Presença, pelo conjunto de seus sentidos, 

como pessoas ou além de toda pessoa. 

O tempo é para a evidência do que já se produz em vocês. 

 

Já há numerosos meses, como lhes foi explicitado e revelado, nós estamos em vocês, e de 

maneira visível e exterior para aqueles que estão, ainda, separados do que eles são, nós 

estamos, também, o mais próximo de sua dimensão, tendo-nos prontos, como vocês, para o 

que há a viver. 

 

Cada vez mais, como vocês o constatam, tanto para vocês como para o conjunto de meus 

filhos, onde quer que estejam, quer eles tenham me reconhecido ou não, não resta mais do 

que o Amor ou o medo. 

O medo é, ainda, e ainda mais agora, apenas a resultante, de fato, da incerteza do Amor 

para vocês. 

A Tri-Unidade do feminino sagrado visa iluminar esses últimos medos, quer sejam aqueles 

do mundo, aqueles de seus próximos, os seus, as situações. 
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Não se esqueçam – e isso se vê e se vive – de que a Inteligência da Luz está cada vez mais 

ativa, cada vez mais presente, cada vez mais manifesta; mesmo se, para vocês, isso se 

traduza pelo medo, pouco importa. 

Não parem, deixem eclodir o que quer eclodir em vocês, porque o que eclode, nesse 

mundo, pode, por vezes, ser doloroso, antes da libertação. 

Mas qualquer que seja a dor, isso não é nada diante do que eu chamaria a amplitude e a 

intensidade do Amor. 

 

As túnicas de Luz, eternas, recobrem-nos, agora, com cada vez mais facilidade, sua 

eternidade manifesta-se, cada vez mais, a vocês, qualquer que seja a resultante para a sua 

pessoa, até que vocês se reconheçam, verdadeiramente, no que vocês são, bem mais do 

que toda aparência e todo jogo ao qual vocês ainda aderem. 

 

Como minhas irmãs disseram não há, verdadeiramente, uma conduta específica, não há 

técnica, nada mais há que não a rendição de tudo o que resiste, não lutando, não se 

opondo, mas, verdadeiramente, capitulando a todas as resistências e oposições que não 

são vocês. 

É o mesmo na sociedade e no mundo. 

Tudo o que é obsoleto e que não é verdadeiro desagrega-se sob os seus olhos, com uma 

intensidade maior a cada dia. 

O medo ou o Amor, na escala de cada um como na escala do mundo, é isso que seus olhos 

e seus sentidos observam nesse momento. 

 

O desconhecido está à suas portas, tanto a porta de seu coração como a porta do mundo. 

Os reajustes necessários fazem-se por si mesmos, e escapam, de algum modo, de toda 

vontade e de todo controle, o que pode dar, a priori, a impressão de caos. 

Mas esse caos é apenas o nascimento de sua eternidade, a lembrança que desperta do que 

jamais pôde desaparecer, mesmo se vocês não o vejam, mesmo se vocês não o percebam, 

mesmo se vocês não o vivam, ainda. 

Seus sonhos, suas modificações de sua própria pessoa, traduzem isso. 

 

Eu posso dizer, então, que tudo se refina, que tudo se prepara e tudo está pronto, tudo está 

em ordem. 

Não existe qualquer erro, qualquer falta, qualquer perturbação, exceto para o que já está 

morto e que desaparece. 

 

Muitos de vocês estão mais do que prontos para viver o meu Anúncio. 

Mesmo aqueles que, entre meus filhos, opõem-se de maneira, talvez, mais virulenta, ao 

inevitável, são tomados, hoje, de dúvida diante da evidência; mesmo se há, ainda, a recusa 

ou a raiva, mesmo se vocês tenham a impressão de que possam negociar alguma coisa, a 

aceitação coletiva está pronta para ser desvendada e vivida. 

 

Os elementos precisos que lhes foram comunicados pelos Arcanjos, pelos Anciões; eu 

mesma intervim antes do Natal. 

Vocês vão constatar, cada vez mais frequentemente, que tudo se resolve no silêncio de seu 

ser, no silêncio de sua pessoa.  
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Vocês não estão mais na preparação, nem nos preparativos, como foi dito pelo 

Comandante, vocês estão no que foi nomeado a atualização, ou seja, a precipitação, de 

maneira visível, de tudo o que foi anunciado pelos místicos e profetas nos séculos 

passados. 

Tudo isso se desenrola sob os seus olhos, mesmo se vocês o recusem, ainda. 

Os sinais abundam em cada canto desse mundo. 

 

Eu posso dizer que, para retomar as expressões do Comandante, a borboleta sai da 

crisálida e seca suas asas para tomar seu voo na Eternidade. 

Vocês tudo fizeram e nós tudo fizemos, uns e outros, onde quer que estejamos, para que 

isso aconteça da maneira a mais fácil que seja. 

Nós sempre dissemos – e vocês o vivem, aliás – que tudo será retardado até o extremo 

limite, para que o máximo de meus filhos tenha a oportunidade de viver, em toda 

tranquilidade, o que já está aí. 

 

O Manto Azul da Graça, o Manto Azul de Miguel, o conjunto das estruturas vibrais deixam 

lugar, de algum modo, a essa vacuidade que pode, por vezes, confundi-los ou surpreendê-

los. 

Como o disse Gemma, como nós todos repetimos, cada coisa está, precisamente, em seu 

exato lugar, em função do respeito à liberdade e, mesmo, para aqueles que o creem, no 

livre-arbítrio. 

 

A Luz é Amor e o Amor fica e permanece o Amor, mesmo diante do que poderia parecer, 

sob os seus olhos, ser terrível. 

Muitos dentre meus filhos saem, de algum modo, da linearidade do tempo, e maravilham-se 

com o que eles vivem, tanto na natureza como entre eles ou neles. 

 A Graça e os milagres são cada vez mais abundantes. 

 

Inúmeros de vocês, como o disse Gemma, percebem e sentem em si – seja por sonhos, 

seja por premonição ou sensações – a chegada do sinal celeste. 

Mas isso é apenas uma aparência, vocês sabem, que é um marcador para vocês, mas que 

é bem mais do que isso. 

Como eu lhes disse, o conjunto de circunstâncias das embarcações da Confederação 

Intergaláctica, o conjunto de suas vidas e de seus sistemas presentes sobre a Terra são, já, 

banhados, se posso dizer, no novo e no renovado. 

Sejam indulgentes, primeiro consigo e com cada um de meus filhos. 

 

O perdão, como foi dito, é fundamental, porque é o único modo, no que pode ainda resistir, 

de ver a realidade de um de meus filhos que se oporia a outro filho que é você. 

Não fique nas aparências, não fique nas reações que seriam, até o momento, lógicas. 

De fato, não adote qualquer ponto de vista, nem o seu, nem aquele do outro. 

Entre na evidência, a Luz chama você de maneira, por vezes, virulenta, aí também, mas 

tudo o que se desenrola nesse mundo, como em cada um de vocês, é apenas a finalização 

de sua liberação. 

Quer vocês tenham um futuro ou não nos Mundos Livres, na Fonte, no Absoluto, isso não 

faz qualquer diferença. 

Não há nem pessoa a invejar nem nada a temer. 

Mais que nunca, e de maneira flagrante agora, tudo está em vocês. 
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O melhor acompanhamento apenas pode vir, agora, de você mesmo, mesmo se nós 

estejamos aí, mesmo se a Luz esteja aí, porque vocês mesmos são nós e são a Luz. 

Vocês o veem? 

Não é mais tempo de jogar os jogos das aparências, os jogos da busca. 

Não é mais tempo de compreender, mas é tempo de conhecer, do interior. 

A injunção da Luz leva-os, aliás, a isso. 

 

O apelo dos Arcanjos, na ordem em que lhes foi dada e apresentada por eles mesmos, 

prepara, à sua maneira, a Tri-Unidade do feminino sagrado. 

Embora vocês estejam prontos, embora tudo esteja concluído e realizado, restam todos os 

meus filhos que estão, ainda, adormecidos, mas não temam, porque cada um de vocês 

passará pela Verdade, pelo buraco da agulha. 

 

Se há um conselho que eu possa dar aos meus filhos que experimentam, ainda, o medo ou 

que poderiam desesperar-se por não viver alguns estados, eu lhes digo: «aliviem-se». 

Aliviem-se do que os fere, do que não tem qualquer substância ao olhar da Eternidade. 

Frequentemente, minhas irmãs Estrelas disseram, há numerosos meses, para amar e viver. 

 

Eu sei, pertinentemente, talvez, contrariamente aos Arcanjos que jamais puseram seus pés 

sobre essa Terra, o que é dar à luz, o que é sofrer, mas eu conheço, também, a Eternidade, 

eu conheço a fé, eu o vivi. 

O que eu vivi segundo, no sentido da própria história ilusória desse mundo, através da 

separação de meu filho, nesse sofrimento terrível vocês se forjam. 

Porque alguns de vocês que estão, ainda, adormecidos, têm necessidade desse fogo 

purificador e desse sofrimento para ver além e para superar tudo o que é sofrimento no 

conjunto desse mundo. 

Alguns de vocês descobrem, mais recentemente que outros, a Verdade. 

Por vezes, com raiva, por vezes, com facilidade. 

Como foi dito, também, coloquem sempre, sem qualquer exceção, o Amor à frente. 

Façam o melhor que puderem. Mesmo se esse amor seja condicionado, coloquem-no à 

frente, apesar de tudo, isso será, sempre, melhor do que outra coisa. 

 

Aí onde você está é, exatamente, o que você precisa, não para sua pessoa, não para a 

satisfação de seus prazeres, de seus desejos, ou a sedação de seus sofrimentos, mas tudo 

concorre para o estabelecimento da Verdade. 

Meu filho havia dito, antes de Seu Retorno: os tempos seriam abreviados – as tribulações – 

e cada dia que passa sem que nada seja, ainda, visível em seu céu, concorre para encurtar 

os tempos e para abreviar os sofrimentos, para o período que se estenderá entre o meu 

Apelo e a dissolução final. 

O que quer que você experimente, o que quer que você viva, a Vida Una é bem mais 

importante do que suas preocupações, do que suas obrigações, do que suas esperanças ou 

do que suas dúvidas. 

Tudo o que se desenrola em sua vida forja sua eternidade, mesmo se você duvide disso. 

Não se esqueça, como o disseram minhas irmãs antes de mim, de que o Amor apaga toda 

dúvida e toda raiva. 

O Amor é o único bálsamo, e amplamente suficiente, eu diria, para viver o que você tem a 

viver, o que quer que você tenha a viver. 
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É, verdadeiramente, tempo de acolher e de recolher o que eu nomearia os frutos de sua 

eternidade nesse mundo. 

Meu Filho disse: «Amem-se uns aos outros» como Ele os amou, sem discriminação e sem 

favoritismo, sem exclusão, tampouco. 

E diga-se que, hoje, mais do que nunca, você não pode pretender encarnar o Amor que 

você é enquanto rejeita o que quer que seja de sua vida ou do que a vida propõe a você. 

Vá além de tudo o que parece opor-se, ou frear, ou bloquear o que você é. 

Eu o lembro de que a Luz e o Amor serão, sempre, simples. 

. 

Eles não têm necessidade de qualquer explicação de sua vida aqui embaixo ou de sua 

pessoa aqui embaixo. 

 

Vocês são os filhos do Amor, porque toda criação é o resultado do Amor, mesmo aqui, 

nesse mundo. 

A Liberdade que se oferece a vocês de nada mais necessita do que deixar morrer o que não 

é Amor, sem nada rejeitar, sem nada recusar. 

Então, esteja certo de que, se você adota esses preceitos, a alegria será palpável e visível 

em todas as coisas, como em cada um de vocês. 

 

Tudo está pronto, como eu disse, então, aproveite cada minuto e cada sopro para estar, 

ainda mais, em sua eternidade, para estar, ainda mais, no que o Amor pede a você, sem 

esforço nem compreensão, nem atitude nem ação porque, mesmo se você não o veja, 

distintamente, o Amor é evidência, e tudo concorre, sem exceção, para sua liberação. 

E eu diria, mesmo, sobretudo, se isso possa parecer-lhe, de seu ponto de vista pessoal, ir 

contra isso. 

Não tire conclusões precipitadas, não projete qualquer interpretação. 

Diga «sim» à vida e «sim» ao Amor, e «sim» à Luz. 

Esse sim não vem de sua pessoa, é um «sim» que deve vir das profundezas de seu 

coração. 

Aceite nem sempre tudo compreender e aceite, também, nem sempre tudo viver, sobretudo, 

se você não vive o que lhe explicou minha irmã Gemma. 

Porque, mesmo para você, isso se realizará no último momento, quando eu o chamar. 

 

Não se esqueça, eu diria, tampouco, de cada dia que você vive, estar na Luz antes de 

dormir. 

Ao ocupar-se de seus filhos, de seu trabalho, de seu esposo, de sua esposa, tenha um 

pensamento de Amor, não para projetá-lo, mas, bem mais, para ser iluminado do interior, 

por você mesmo. 

Porque o corpo imortal está, doravante, ao mais próximo de você. 

Alguns de meus filhos já estão liberados, vocês sabem disso, em diferentes ocasiões – 

quando do nascimento da Onda de Vida, quando de algumas reuniões entre vocês – e 

outros não o são ainda, eles não o sabem. 

 

Seja indulgente e bom com todos, e tente jamais fazer diferença ou distinção. 

De algum modo, se posso dizer, cultive o Amor que você é, deixe-o florescer, quaisquer que 

sejam os esforços dessa floração, quaisquer que sejam os sofrimentos, por vezes. 

Lembre-se, também, em cada circunstância, do que é essencial e do que não o é. 
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O que não é essencial é o que passa, o que não dura, jamais, como uma emoção, como os 

pensamentos, como traumatismos, sofrimentos; incline-se na Alegria, incline-se na Verdade, 

não aquela que você pensa compreender ou ver, mas aquela que se vive por si mesma. 

 

Aproveite dos lugares nos quais a Luz é onipresente, em seu coração, na natureza, mesmo 

nas relações afetivas, quaisquer que sejam. 

Seja espontâneo. 

Aliás, você observa, muitos de vocês, que as coisas desenrolam-se, mais frequentemente, 

assim que você ali pensa, sem pôr em prática o que quer que seja, quer seja para um 

reencontro, quer seja para um evento de qualquer natureza. 

Isso deveria mostrar-lhe que o que age não é você, mas a Inteligência da Luz e a ação de 

Graça. 

 

Aproveite desses tempos que você tem para ajustar, cada vez mais finamente, o efêmero e 

o Eterno. 

Não há melhor modo de escapar de sua própria pessoa, da influência do tempo, da 

influência da sociedade, da influência dos condicionamentos oriundos dos modos de vida. 

Isso lhe foi dito de inumeráveis modos. 

Verifique por si mesmo. 

Como foi dito, também, o que quer que a Vida ofereça-lhe ou tome-lhe, isso não faz 

qualquer diferença, porque haverá, sempre, a Inteligência da Luz e a revelação do Amor 

que crescerá, dia a dia. 

Eu posso dizer, também: faça o melhor que você possa. 

Não lhe é solicitado o impossível, é-lhe solicitado, simplesmente, ser justo e claro consigo 

mesmo, a iluminação da Luz ajuda-o nisso. 

As resistências que retornam ou que voltam a manifestar-se ajudam-no, também, nisso e 

em nada mais. 

Não há qualquer punição, há apenas o estabelecimento total do que é. 

 

Eu não falo, mesmo, de fé ou de oração, eu falo de evidência do que está aí. 

Então, se a Graça inunda-o, renda graças, você mesmo, à Vida, renda graças aos seus 

inimigos, às circunstâncias dolorosas como às circunstâncias felizes. 

Em definitivo, por trás dos véus da pessoa que resta não há diferença. 

Não se esqueça, tampouco – como havia dito o Comandante, há quase um ano – de que 

tudo o que você vê no exterior, de que tudo o que lhe parece exterior, apenas pode ser visto 

porque isso está presente em você. 

Não há culpado, não há vítima, há apenas circunstâncias que nem sempre são vistas em 

sua finalidade e em sua beleza. 

Mas nada do que lhe é escondido, que concirna a você, que concirna a esse mundo, 

permanecerá na sombra e permanecerá escondido. 

É isso que se produz em você. 

 

Você vê isso na natureza, você o vê através dos reencontros que você vive com os povos 

da natureza, você o vê, também, em seus vegetais que se transformam, você o vê nas 

nuvens que não são mais as mesmas, você o vê e vive através da irradiação do Sol, que 

nada mais tem a ver com o que ele era, você o vê nas mudanças que sobrevêm, tanto em 

você como ao seu redor. 
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É claro, há, também, inúmeros de meus filhos que parecem, a priori, afundar nos entraves 

da materialidade. 

Não julguem porque, de fato, eles fazem apenas exprimir, inconscientemente, o medo da 

perda de suas ilusões, de seus sonhos. 

 

Não se preocupe, porque tudo está perfeito, para cada um de vocês. 

Tudo está ajustado, tudo está em ordem, mesmo na desordem aparente. 

Vá, portanto, além de toda aparência. 

Entre, como foi dito, cada vez mais profundamente, em seu Coração do Coração, aí, onde 

tudo se desenrola. 

Porque, se isso se produz em você, então, você constatará que, em definitivo, nada se 

produz no exterior, se não é a desagregação e o desaparecimento do que foi alterado. 

Seja confiante, não em sua pessoa nem em nós, mas confiante no Amor que você é. 

Mesmo se lhe aconteça de não senti-lo, de não acreditar, tanto sua vida é difícil, não fique 

nisso. 

Porque, se você está, verdadeiramente, no Coração do Coração, você nada tem a esperar, 

porque não há nem passado, nem presente, nem futuro, o tempo não existe mais para você, 

nesses casos. 

 

Como minhas irmãs, antes de mim, disseram, mesmo as necessidades fisiológicas são 

chamadas a, ainda, modificar-se. 

Lembre-se do que foi anunciado pelos profetas, mesmo se isso seja reduzido em termos 

temporais, é inevitável e irreversível. 

Você tem trabalhado para isso. 

Em definitivo, tudo o que se desenrola convida-o a ver-se sem qualquer julgamento, sem 

qualquer tomada de partido, porque é o que você escolheu, mesmo e, sobretudo, eu diria, 

se você compreenda ainda menos, hoje, o que se desenrola. 

 

Não julgue. 

Lembre-se, Ele havia dito, também, meu Filho, e muitos outros depois Dele: «Na medida 

com a qual você julga, você se julgará a si mesmo.». 

Não há qualquer castigo. 

Mesmo para aqueles que o Comandante chamou de maus rapazes, porque eles são, 

também, meus filhos – mas eles não o viram. 

Eles construíram muros, ao redor deles, devido ao medo do desconhecido, ao medo da 

falta, à necessidade de controlar, de apropriar-se. 

Mesmo eles – e, sobretudo, eles – não os julgue. 

Porque qualquer que seja sua eternidade vivida, você não está, ainda, liberado dessa carne, 

mesmo se você seja liberado vivo, e tudo o que se revela agora será ainda mais evidente 

após a estase, após o meu Apelo ou durante o meu Apelo. 

Porque mesmo no ato o mais oposto ao Amor, quer seja o fato de um homem como da 

sociedade ou de um grupo de homens, há apenas uma experiência que se desenrola, que 

permite a eclosão do Amor, mas você não poderá vê-lo enquanto você mesmo não estiver 

liberado interiormente. 

Mesmo isso, não se deve julgar. 

 

É por isso, também, que minhas irmãs Estrelas, assim como os Arcanjos e o Comandante 

falaram, das virtudes do perdão durante este período, perdão, antes de tudo, a si mesmo, 
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perdão, antes de tudo, àqueles que se opõem a você, àqueles que estão na negação, 

àqueles que querem perpetuar a ilusão. 

 

Vocês devem tornar-se heroicos, os heróis do Amor. 

Isso não demanda qualquer esforço, contrariamente aos esforços que vocês colocam para 

resistir, mesmo inconscientemente. 

Eu concebo, ainda, que, para muitos de meus filhos – mesmo muitos – o mundo das 

emoções, o mundo do mental, o mundo da ilusão sejam a única realidade que eles 

conhecem. 

Mas, mesmo nisso, não pode haver incompreensão para nós, como para eles, no momento 

vindo. 

 

Eu não tenho outras palavras a acrescentar. 

O Fogo do Céu junta-se ao Fogo da Terra e transmuta-a. 

Isso acontece em vocês, essa alquimia. 

É sua ressurreição. 

É sua liberação; deixem-na viver-se. 

A Tri-Unidade do feminino sagrado não tem, mesmo, que ser chamada, como a Tri-Unidade 

arcangélica, ela está aí, a partir do instante em que você solta – instantaneamente. 

Não há, mesmo, demanda para formular oração ou para elevar, há apenas que deixá-la 

nascer em vocês, para que ela apareça em seu verbo, em seus olhos, em seus gestos e na 

realidade de seu perdão. 

Lembre-se de que não há culpado, porque toda vida é Amor, mesmo aqui embaixo e, 

sobretudo, agora. 

 

Então, permitam-me, aqui e aí, onde vocês estão, fazer o silêncio agora e comungar, no 

Coração de Cristo, no Espírito do Sol e no Coro dos Anjos. 

 

… Silêncio… 

 

Permaneçamos assim, no infinito da Verdade. 

Se vocês me escutaram ou se vocês me leram, coloquem-se, fiquem tranquilos e acolham. 

 

… Silêncio… 

 

Eu os deixo, agora, nesse Coração do Coração, na Paz da Eternidade, e eu permaneço em 

vocês. 

Onde quer que vocês estejam, permaneçam assim, o tempo que isso lhe agrade e enquanto 

o tempo não existe. 

Nutram-se disso, é o que vocês são. 

E eu os aperto em meus braços, aqueles de uma mãe amorosa que perdoará, sempre, tudo 

ao seu filho, porque essa é a regra do Amor. 

Eu os amo, todos, sem condição, onde quer que vocês estejam situados. 

 

… Silêncio… 

 

Vão na paz. 
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… Silêncio… 

 

Eu estou com vocês para a eternidade. 

Quem quer que você seja, quem quer que você creia ser e o que quer que você se torne, 

porque você é a Vida, você é a Verdade e você é o Caminho. 

Até logo. 

 

… Silêncio… 

 

 

Publicado por: 

Blog: Les Transformations 
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UM AMIGO – fevereiro/março 2016 

 

A ESPONTANEIDADE 

 

Eu sou Um Amigo. 

De meu coração a cada um de seus corações, a Paz e o Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Irmãs e irmãos, em sua humanidade e em sua divindade, eu vou, hoje, falar-lhes de coisas 

extremamente simples. 

Se vocês têm necessidade de palavras ou de denominações, o que eu vou dizer-lhes é 

certo número de conselhos que lhes cabe verificar e experimentar, extremamente simples. 

Isso poderia chamar-se o yoga da Verdadeira Vida, que recorrerá a certo número de 

elementos que eu vou desenvolver agora. 

Isso se inscreve na sequência lógica, tanto da manifestação do Espírito do Sol, do Coro dos 

Anjos, e de seu próprio estado atual, de maneira coletiva e pessoal. 

 

O primeiro dos elementos de que eu gostaria de falar-lhes é o que eu nomearei a 

espontaneidade. 

Esses conselhos são muito simples, eles não recorrem a movimentos de vibrações ou de 

energia, mas, unicamente, à sua consciência, em sua globalidade, no que ela vive, 

experimenta e sente, neste período específico. 

A espontaneidade concerne, portanto, à sua capacidade, em qualquer circunstância que 

você tenha a viver, para permanecer o mais espontâneo. 

Isso permitirá, de maneira geral, afinar o processo da consciência manifestada aqui 

embaixo, a cavalo, como vocês sabem, entre sua consciência comum habitual e a 

consciência da Eternidade, em diversas proporções, segundo cada um de vocês. 

 

A espontaneidade consiste em não refletir, em deixar emergir o que sobrevém, de maneira 

espontânea, em todo evento, em toda relação de sua vida, em seus fatos os mais simples. 

Tomem por hábito, pela observação e a experiência, deixar desenrolar-se o que se 

desenrola no que vocês atuam nessa cena, sem procurar utilizar sua ferramenta intelectual, 

a reflexão ou qualquer circunstância adaptada. 

Em face de um elemento que se produza em sua vida, o hábito quer que você tenha, 

sempre, por referencial, seu passado, a referência à situação ou à relação, o papel e a 

função de cada um, assim como o significado de um evento que sobrevém em sua vida, 

qualquer que seja. 

 

Tente deixar para trás tudo isso. 

A espontaneidade permitirá a você deixar viver o que há a viver, em cada instante, quer 

trate-se de uma subida emocional, quer trate-se de uma ação imediata e espontânea. 

O simples fato de adotar esse comportamento quotidiano e rotineiro permitirá a você ver-se 

no trabalho na pessoa, e permitirá integrar essa noção de superação da pessoa e, portanto, 

em definitivo, aproximá-lo, se já não foi feito, e viver, mesmo, o desaparecimento da pessoa. 

 

A espontaneidade é essencial, porque ela traduz o que sobe, tanto de sua pessoa, de sua 

alma, como de suas profundezas. 
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Ao observar isso, e sem ali refletir em relação a convenções de comportamento, 

convenções sociais ou, mesmo, convenções emocionais, você identificará o que motiva 

esse tipo de reação que você produz, esse tipo de ação, esse tipo de emoção e, mesmo 

seus hábitos quotidianos e rotineiros aparecerão a você pelo que eles são, ou seja, não 

pertencentes ao que você é, mas ao que você manifesta, simplesmente, na superfície desse 

mundo. 

 

Ser espontâneo é não refletir. 

Ser espontâneo é nada refrear. 

Ser espontâneo é estar disponível, na totalidade e na integralidade, para viver o que há a 

viver, neste período, para cada um de vocês. 

A espontaneidade desemboca, portanto, no desaparecimento, na transparência e na 

humildade. 

Isso não requer, de sua parte, esforço de vigilância, mas, bem mais, um relaxamento, como 

se – eu digo, efetivamente, como se – você se deixasse levar pela Vida, sem fazer intervir 

sua própria pessoa. 

 

Mesmo se há ofensa, deixe subir o que sobe, não se concentre nisso. 

Se é que a reação possa ser violenta, quer ela seja interior ou exterior e, unicamente, nesse 

caso – que é, acima de tudo, bastante raro – eu o remeto ao fato de adiar, conscientemente, 

toda forma de reação a algumas horas. 

Exceto esses casos extremos, toda emoção é capaz de ser vista pelo que ela é, ou seja, 

uma reação da pessoa, uma reação social, que nada tem a ver com o que você é em sua 

eternidade. 

Isso criará, de maneira habitual, uma tomada de distância, o sentimento real de ver-se agir 

sem, contudo que o que você é agisse. 

 

A maior parte do que se produz em suas relações, em qualquer meio que seja, é, sempre, 

mesmo se você seja liberado vivo, marcada de hábitos, do histórico, mesmo se ele seja 

ultrapassado. 

Aliás, os liberados vivos especificarão, se você encontra isso, muito precisamente, o que 

acontece no momento em que uma ação não é mais oriunda da pessoa e no qual ela é vista 

como algo de efêmero. 

Isso é independente, como eu o disse, por exemplo, da resposta do coração ou da 

amplificação de suas vibrações ou de suas Coroas, que você pôde pôr em serviço, por 

exemplo, a conselho de nosso Comandante, há mais de um ano e meio. 

 

O que eu digo, hoje, é profundamente diferente e, no entanto, é totalmente adaptado ao que 

se desenrola em seu campo de consciência como no campo de consciência coletiva da 

humanidade. 

Ver os prós e os contras, pôr-se no distanciamento sem renunciar a qualquer elemento 

concernente ao que você é, tanto em sua pessoa como além de toda pessoa, simplesmente 

isso colocará, automaticamente, seu ponto de vista na Eternidade, em detrimento do 

efêmero. 

Isso poderá aparecer-lhe, quando das primeiras experiências, como um sentimento 

estranho de desdobramento; não é nada disso. 
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Porque, muito rapidamente, você observará que você se habituará, de maneira evidente, a 

esse ponto de vista diferente, colorido, é claro, pelo que você é na eternidade, ao invés do 

que você conhece em seu efêmero, inscrito entre o nascimento e a morte desse corpo. 

 

Você observará, também, que, ao adotar essa espontaneidade, uma forma de paz bem 

específica ganhará, qualquer que seja a emoção manifestada, mesmo se se trate de uma 

raiva ou de um medo, ou de não importa qual outro tipo de emoção. 

Isso lhe permitirá, então, claramente identificar, cada vez mais facilmente, o que você é e o 

que você não é. 

Você observará, também, que o conjunto do que podia parecer-lhe abrupto, intransponível, 

incapaz de superar a emoção, o hábito, far-se-á, espontaneamente, sem qualquer ação de 

sua pessoa, uma vez que, de todo modo, você está no ponto de vista diferente da 

espontaneidade. 

 

A pessoa não conhece a espontaneidade, quer seja nas relações, quer seja no exercício de 

qualquer atividade que seja, porque isso é, sempre, colorido pela experiência, pelo hábito e 

pela repetição. 

Hoje, a espontaneidade leva-o a ser cada vez mais novo, em cada circunstância, em cada 

sopro, em cada imprevisto como em cada previsto, o que lhe dá, então, a capacidade para 

deixar nascer o que já está aí, ou seja, bem mais do que a paz: o Amor incondicionado. 

Isso corresponde, perfeitamente, ao que foi explicado pelas Trindades arcangélicas e do 

feminino sagrado. 

 

Se você adota essa espontaneidade constatará, facilmente, uma modificação de seus 

estados de humor, uma modificação de suas necessidades fisiológicas, assim como uma 

perda de identificação ao que o segurava, ainda, até agora, apegado, se posso dizer, a 

modelos de comportamento passados, a histórias, a memórias, a feridas ou, mesmo, a 

alegrias. 

Você descobrirá a liberdade de ser, nesses instantes, sem ter necessidade de refugiar-se, 

de alinhar-se ou de colocar a questão ao seu coração. 

 

Essa espontaneidade permite o desaparecimento do fogo vital e sua substituição pelo fogo 

vibral, quer você perceba as vibrações ou não. 

A ação desse fogo vibral far-se-á, então, de maneira privilegiada, nos sintomas corporais, 

físicos, sensíveis, quer você sinta por hábito, quer seja uma dor em um determinado local de 

seu corpo, um gestual específico ou, ainda, sintomas recorrentes que sobrevêm em caso de 

emoção forte ou de contrariedade. 

 

O segundo elemento que eu abordarei após a espontaneidade vai concernir, diretamente, 

ao Amor, em qualquer relação e em qualquer circunstância que você tenha o hábito de 

empreender, como em face do imprevisto. 

É claro, sua pessoa ou o que você é, em verdade, manifesta e tenta manifestar o Amor, 

quaisquer que sejam, eventualmente, as intimidações, para alguns de vocês, que vocês 

podiam, ainda, sentir no interior de si em face de algumas relações. 

O Amor de que eu falo, que é incondicionado, nada tem a ver com seus hábitos e seu amor 

pessoal, legítimo mesmo, concernente aos seus próximos, suas paixões ou seus interesses. 

Esse Amor não depende de você, nem do outro, nem da situação, qualquer que seja, mas é 

uma emanação espontânea de seu ser, que se situa ou que se aproxima de sua eternidade. 
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Naquele momento, você observará bem mais do que o que foi nomeado, há vários anos, a 

Fluidez da Unidade. 

Você constatará, de maneira global, e cada vez mais clara, que o conjunto do que você 

pode colocar como atenção, como ideias, como atos, mesmo, realiza-se com prontidão, sem 

atraso. 

Há, portanto, aí também, através da imediaticidade, a percepção direta do que é o Amor e 

sua vivência, sem condição alguma e sem qualquer pessoa, abolindo, definitivamente e de 

maneira, frequentemente, abrupta, doravante, a diferença que você pode perceber através 

de formas diferentes, de atrações diferentes ou de situações diferentes. 

 

Isso lhe permitirá, também, concretizar e ver, por si mesmo, o que foi nomeado, há anos, «a 

cena de teatro», «o observador» e «o ator da cena de teatro». 

Isso lhe permitirá aumentar, sem esforço, o estado de elevação vibratória, mesmo se você 

não o perceba, o que lhe dá acesso, cada vez mais, à paz e à tranquilidade. 

Sem esforço, sem ter necessidade de retirar-se de uma situação ou de uma pessoa, 

simplesmente, posicionando-se, aí também, no que foi nomeado o Coração do Coração – 

mas sem esforço. 

 

Apreenda bem que a Inteligência da Luz, por sua importância atual, permite-lhe, a partir do 

instante em que você porta sua consciência e sua atenção na espontaneidade, em um 

primeiro tempo, e no que eu acabo de dar agora, permitirá a você perceber a realidade do 

Amor, a verdade da Unidade, assim como a realidade da ação transcendente do Amor, em 

qualquer dificuldade que seja. 

Isso participará, grandemente, da noção de perdão, mas esse perdão não virá da pessoa ou 

de uma intenção, mas, simplesmente, da intenção de Amor manifestada, preliminarmente, 

em qualquer circunstância que seja. 

 

O terceiro elemento de que eu desejo falar-lhes, concernente a esse yoga, de algum modo, 

da Verdadeira Vida, mas compreenda bem que é uma expressão pronta, e que não tem 

correspondência com o que eu pude comunicar há numerosos anos, sobre o yoga da 

Unidade ou da Verdade. 

Vocês entraram, de algum modo, agora, em trabalhos práticos e aplicações absolutamente 

concretas do que vocês são, na eternidade, em qualquer situação e em qualquer relação 

que seja. 

 

Essa tomada de distância conduzirá, muito rapidamente, à ausência de distância entre toda 

coisa e entre todo ser. 

Isso lhes permitirá verificar, pela própria experiência, que seu ponto de vista não tem mais 

valor que aquele do outro. 

Nessa situação, não há responsabilidade nem culpa de um ou do outro, houve apenas 

dissonância, que corresponde à lei de atração, que corresponde ao que há a iluminar, a pôr 

no face a face, mas que não tem qualquer objetividade, a partir do instante em que seu 

ponto de vista situe-se fora de sua pessoa e, eu diria, portanto, fora do ego ou da vantagem 

pessoal – uma vez que não haverá mais, naquele momento, nem você nem o outro. 

 

Do conjunto dessas coisas que eu lhes dei, de momento, o mais importante continua e 

continuará, vocês constatarão, se já não foi feito, a espontaneidade. 
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Essa espontaneidade é, também, o fator essencial da Liberdade e, também, da Autonomia. 

De fato, não pode existir Liberdade e Autonomia sem espontaneidade. 

Essa espontaneidade deve exprimir-se no aqui e agora, no instante presente, sem 

considerar o que quer que seja mais que não o que se vive, de maneira intensa, naquele 

momento, seja um ato benigno da vida quotidiana como uma confrontação importante com 

outra pessoa. 

Pôr a Luz à frente é, efetivamente, deixar a Luz trabalhar sem interferir, pelo menos um dos 

dois lados da relação, e, no caso, você. 

 

Lembre-se de que não é questão de explicar o que você vai viver. 

Não é questão, tampouco, de encontrar uma causa, ou de buscar outra coisa que não o 

Amor que se revela, e que virá pacificar o conjunto de circunstâncias que podem, ainda, 

resistir em você, tanto no ambiente como em você mesmo, como em cada situação. 

Isso lhe permitirá, também, viver o estado de Graça, cada vez mais frequentemente, esse 

estado de Graça no qual nada vem perturbar o que se desenrola em sua vida, o que quer 

que se desenrole, quer seja de sua intenção ou da intenção das circunstâncias da Luz em 

seu ambiente. 

 

Eu o lembro de que se, você experimenta qualquer dificuldade nessa espontaneidade, ou 

nos outros critérios que eu desenvolvi, bastará, muito simplesmente, ou adiar, como eu 

disse, sua emoção algumas horas – e você verá, por si mesmo, que ela terá desaparecido – 

ou, simplesmente, se você não consegue desprender-se da situação, da relação ou da 

emoção, ou de seu mental, simplesmente pensar em respirar amplamente. 

Essa respiração que movimenta, como você sabe, a penetração das moléculas vibrais ao 

nível de seu baço, de sua cabeça e de seus pés, o que vem, então, impulsionar o próprio 

sentido do desaparecimento de uma pessoa, e vem, então, solucionar, pela própria Graça 

da Luz, e não por sua vontade ou por seus hábitos, o que lhe parece haver a solucionar. 

E fará, além disso, desaparecer de você todo ressentimento e toda busca de culpa para 

com um ou outro, para com você ou o outro, o que desemboca, como foi explicado, no 

perdão total, o que o faz conscientizar-se, se posso dizer, de que tudo isso é, realmente, 

uma cena de teatro, que não implica emoção, reação, se não é de amar e de estar em paz. 

 

Isso o fortificará no sentido de sua Presença, mesmo nesse mundo – mesmo não sendo 

mais desse mundo, você estará, então, ainda mais presente nesse mundo – e permitirá, 

então, tomar distâncias em relação às suas emoções, seus engramas, suas alegrias como 

seus desprazeres. 

Você não será identificado às suas alegrias, nem aos seus prazeres, nem às suas raivas, 

nem às suas emoções. 

Em todo caso, para aqueles de vocês em que permanecem esses elementos, em 

proporções aparentes ou, mesmo, incômodas, atualmente. 

 

Você observará, então, também, que no âmbito do que foi nomeado, no ano passado, a co-

criação consciente, as palavras e as ações que sairão de você nada mais terão a ver com o 

hábito. 

Sua voz será transformada, seu discurso será profundamente diferente, seu olhar mudará, 

seus gestos mudarão, o que conduzirá a sempre mais facilidade, a sempre mais evidência 

em sua vida, qualquer que ela seja, o que quer que você tenha a viver neste período. 
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Isso o fará sair, também, inegavelmente, da noção de urgência, da noção de buscar os 

sinais, porque você não terá mais necessidade, então, de qualquer sinal, quer seja 

geofísico, quer seja econômico, o que o coloca na cessação de projeção em relação a uma 

esperança, qualquer que seja, ou a uma expectativa, qualquer que seja. 

 

Nosso Comandante explicou que não havia mais data, porque você não depende mais de 

uma data. 

O que depende de uma data é o evento coletivo, mas não mais o evento individual. 

Dito em outros termos, em seu discurso ocidental, isso quer dizer que você vive, real e 

concretamente, o processo ascensional que, para alguns de vocês, é preliminar à Liberação 

coletiva, o que lhe dá acesso ao Ilimitado e ao sentimento real de liberdade interior, que 

nenhuma liberdade exterior pode aportar. 

Quer você seja deficiente, quer você seja rico, quer você esteja doente, quer você seja avô 

ou que você seja jovem, isso não fará qualquer diferença, e isso será palpável, se posso 

dizer. 

 

Eu falei, durante esse yoga, que você poderá observar uma modificação de sua fisiologia. 

Isso concerne, essencialmente, à quantidade de sono, à quantidade de alimentos de que 

você tem necessidade, real e concretamente. 

Você observará que, quanto mais você está nessa paz, mais você está nessa alegria, mais 

você está inscrito no ponto de vista da Eternidade, menos você terá necessidade de 

consumir esse mundo, se posso dizer, em qualquer nível que seja. 

Sua nutrição tornar-se-á, real e concretamente, interior. 

Naquele momento, você constatará, por exemplo, que poderá muito bem realizar uma 

atividade física intensa sem ter necessidade de nutrientes, de açúcares ou de alimentos. 

Isso pode ser em qualquer outro domínio. 

Se você é artista, observará, naquele momento, que uma espontaneidade maior permite-lhe 

manifestar sua arte sem esforço. 

Nas relações afetivas, você se tornará, naquele momento, desprendido de tudo o que podia 

ofendê-lo, mesmo em um amor humano o mais autêntico. 

A paz não será mais, simplesmente, algo que será vivido quando de seu desaparecimento 

ou de seus alinhamentos, mas, sim, como algo de onipresente a cada minuto de sua vida. 

 

Mas, para isso, é preciso começar e iniciar o processo, e a palavra-chave que você deve 

guardar no espírito é essa noção de espontaneidade, porque tudo decorre dela. 

A Luz é livre e não depende de qualquer circunstância, isso você sabe, você o vive, para 

alguns, no interior de si; convém, agora, manifestar isso. 

Como diria o Comandante, atualizar, mesmo nesse mundo, mesmo em sua vida, mesmo em 

qualquer relação, sem exceção alguma. 

 

Qualquer que seja a emoção que possa manifestar-se, em qualquer coisa que você possa 

viver, à primeira vista, como violenta, e de qualquer natureza que seja, encontre sua 

espontaneidade. 

Mesmo se exista uma raiva, a menos que ela não seja, particularmente, violenta, deixe-a 

estar, não para vivê-la, mas, sim, para ver que você não é essa raiva que sai, e que se trata 

de mecanismos inconscientes rotineiros ligados à esfera do ego, à esfera das emoções ou, 

ainda, dos hábitos. 
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Essa postura é muito simples a pôr em prática. 

Uma vez que ela seja iniciada, como eu disse, ela se estabelecerá com cada vez mais 

facilidade e com uma capacidade maior de resiliência, de transcendência e, é claro, de 

superação de si mesmo, sem esforço e sem querer expulsar ou controlar qualquer pessoa 

que seja, qualquer relação ou situação que seja. 

Assim, você restituirá ao outro – assim como a si mesmo – a liberdade. 

 

A circunstância, a relação, a interação não corresponderá mais a esquemas 

preestabelecidos e inscritos em seu programa de vida. 

Haverá uma cena de teatro, então, totalmente espontânea e que é preliminar, se posso 

dizer, ao desaparecimento, tanto do ator como do espectador, como da própria cena de 

teatro. 

Aliás, sem você se aperceber, alguns de vocês aproximaram-se desses estados, mesmo 

sem serem liberados vivos. 

É o momento no qual, no curso de uma conversação, no curso de uma ação que você tenha 

decidido empreender, tudo desaparece, a própria intenção não existe mais, o que você 

estava dizendo não existe mais, há um silêncio, como uma espécie de buraco negro, que o 

toma, naquele momento. 

Não reclame, porque isso corresponde, exatamente, ao processo da espontaneidade, vivido 

com desarmonia, na qual há uma defasagem entre a pessoa e sua eternidade, o que faz 

com que a pessoa encontre-se como congelada. 

Ria disso, porque é, já, um primeiro esboço da espontaneidade. 

 

Se você está vigilante a essa espontaneidade, você não será, mesmo, mais perturbado por 

esses fenômenos intercorrentes de sua vontade pessoal, de suas ações ou, mesmo, de 

suas discussões; você se colocará, naquele momento, instantaneamente, na paz e, então, a 

vida retomará seu curso. 

Mas você não será mais, jamais, o mesmo, em circunstâncias idênticas. 

 

Pouco a pouco você fará, portanto, o aprendizado, por vezes, de maneira muito violenta, 

através de ressonâncias que se criam, do que você poderia nomear oposições e 

confrontações violentas; tudo isso desaparecerá, porque a paz será, efetivamente, mais 

forte do que o antagonismo. 

Isso corresponde, de maneira individual, menor, ao que foi chamado, pelas profecias, «os 

três dias de trevas» ou «os três dias de estase». 

O desaparecimento não é mais desaparecer para esse mundo, mesmo se isso aconteça 

para muitos de vocês, cada vez mais frequentemente, mas encarnar, inteiramente, o Amor 

na simplicidade no aqui e agora, para que, realmente, a pessoa desapareça pela potência 

do próprio Amor. 

 

Se você aceita esses mecanismos que eu acabo de descrever, e se você os põe em prática, 

constatará, facilmente, os efeitos em seu bem estar, mas, também, em sua própria pessoa, 

você constatará o desparecimento de pontos de tensão. 

Além da modificação das necessidades, como eu expliquei, uma paz nova, um estado de 

ser diferente aparecerá, no qual tudo o que concerne ao aspecto vibral, mesmo o mais 

intenso, manifestar-se-á, será percebido, mas não provocará mais sua consciência no 

Coração do Coração, porque você terá se tornado, você mesmo, em sua vida, em qualquer 

circunstância e em qualquer relação, o Coração do Coração, ou seja, o Amor. 



165 
 

Você terá, então, naquele momento, transcendido sua própria pessoa, a resiliência e a 

transcendência serão, portanto, totais e cada vez mais evidentes, tanto para você como ao 

seu redor. 

 

Lembre-se de que, se isso lhe parece escapar, você pode ajudar-se por algumas expirações 

e inspirações. 

Se você tem o som da alma, então, pense em seu som da alma. 

Se você sente o Canal Mariano, pense, naquele momento e, unicamente, nas fases iniciais, 

em seu Canal Mariano. 

Mas tome cuidado para não habituar-se a um elemento de resposta como, por exemplo, a 

resposta do coração ou a resposta vibratória porque, a um dado momento, isso, também, 

deve desaparecer, para deixar lugar à transparência a mais total, e para a Vida, em sua 

essência, além de toda pessoa, mesmo se se trate de duas pessoas. 

 

Você poderá observar, muitos de vocês, mesmo se você não tenha podido viver, age agora, 

a liberação pela Onda de Vida, mesmo se você não conheça os três componentes da Onda 

de Vida, você observará que, nas situações em que há injunção da Luz à espontaneidade, 

manifestações sensíveis aparecerão sob as suas plantas dos pés, em diversos lugares. 

Isso é um apelo. 

Não para mais Luz, mas para estar perfeitamente presente no que há a viver para você. 

Perfeitamente presente que quer dizer, é claro, não estar na referência a um passado, não 

estar na referência a uma ferida passada e, no entanto, ainda viva, e não estar na referência 

a uma convenção social ou moral ou, mesmo, afetiva, na relação entre duas pessoas. 

 

Nessa espontaneidade, quando ela estiver, se posso dizer, suficientemente aparente, eu 

disse que sua Voz não será mais a mesma, mas a voz do outro também. 

Isso corresponde, efetivamente, ao desaparecimento de duas personalidades, o que põe a 

nu, de algum modo, o Amor. 

Você constatará, também, certo número de modificações, não de sua consciência ou de 

suas percepções, mas da ação direta da Luz, não mais, unicamente, no que você é, não 

mais, unicamente, na relação, mas, diretamente, por sinais evidentes de sincronia. 

Quer seja passeando na natureza, na qual você receberá uma ajuda maior dos povos 

elementais, quer seja em seus sonhos, quer seja em seus contatos transdimensionais ou, 

ainda, no que é chamada, por exemplo, a telepatia. 

Você constatará que, ao pensar em alguém, ele o chama, que, ao pensar em certo tipo de 

relação que possa parecer-lhe ofensiva e sofredora, que ela se apazigua, 

independentemente, mesmo, da relação, independentemente, mesmo, do reencontro ou de 

qualquer contato. 

É assim que, independentemente da circunstância ou da pessoa com a qual você se 

relaciona, o Amor cria-se. 

Aí também, não há esforço porque, a partir do instante em que você solta o sentido de ser 

uma pessoa nesse caso, o Amor toma o lugar e toma seu lugar, o lugar do outro, e dissolve, 

literalmente, as feridas que, em definitivo, concernem apenas aos entraves de seu face a 

face e nada mais. 

 

Trata-se, portanto, hoje, mais do que nunca, de uma aplicação prática no terreno da terceira 

dimensão, de tudo o que foi vivido interiormente como processos vibratórios, como leituras e 

como transformações sucessivas durante esses anos. 
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É, portanto, de algum modo, uma forma de conclusão, mas, bem mais, uma forma de 

preparação final, que lhe garante sua capacidade de desaparecimento quando do momento 

do apelo de Maria. 

 

É claro, outros sinais foram dados, como a faculdade de desaparecer, mas isso lhe 

mostrará, de maneira mais segura, que existe cada vez menos apego a você, mesmo 

estando muito mais interessado pelo Amor, quer seja para com um filho, quer seja para com 

uma paixão ou em qualquer relação de conflito que possa existir. 

Porque o Amor nada conhece de tudo isso, e você é o Amor. 

 

Você vai dar-se conta de que tudo o que o segura no coração faz apenas segurar-lhe no 

coração. 

Você vai dar-se conta de que, quando seu amor é condicionado, ele desemboca, 

inexoravelmente, na contrariedade e no sofrimento. 

Não pode ser de outro modo, e cada vez mais agora. 

Se você sai da espontaneidade, você constatará, também, que o sofrimento volta, qualquer 

que seja. 

Se você se aproxima da espontaneidade, o sofrimento regredirá, sem qualquer ação 

exterior, sem qualquer vontade de fazer desaparecer esse sofrimento. 

Ele evaporará, literalmente, pela potência do Amor e pelo desaparecimento de sua pessoa. 

Você será, efetiva e concretamente, liberado da pessoa, sem ter necessidade de passar, se 

posso dizer, pelos mecanismos de vibração da Onda de Vida, pelo Canal Mariano ou por 

qualquer estado que tenha sido vivido até agora, ou não. 

 

A espontaneidade é, portanto, a simplicidade da vida em seus mecanismos e suas 

engrenagens as mais materiais, se posso dizer, que, paradoxalmente, conduzem você à 

Eternidade e ao céu. 

 

Eu o engajo a fazer a experiência e a vivê-la. 

Se, contudo, isso aparecer-lhe como inconclusivo, isso quer dizer, simplesmente, que 

existe, em sua pessoa, um mecanismo de controle inconsciente, que não quer soltar. 

Ora, existe, nesse nível, apenas um único mecanismo inconsciente de controle que impede 

a espontaneidade, que eu nomeio: o medo da morte. 

Convirá, então, colocar-se, de maneira filosófica, em você, o que quer dizer a morte. 

Você observará, então, naquele momento, que, a partir do instante em que você evoca o 

princípio da morte, tanto para você como para um ser próximo ou como para esse mundo, 

nascerá uma forma de tensão que será, sempre, localizada ou na garganta ou no peito. 

 

O simples fato de ver e identificar isso permitirá, sem qualquer ação, ao olhar esse 

incômodo ou esse sofrimento, pelo simples olhar, permitirá dissolver esse bloqueio, o que 

lhe mostra, assim que, o que quer que você viva, qualquer que seja o grau de liberdade que 

você tenha vivido, sua busca espiritual foi levada pelo medo de seu próprio 

desaparecimento. 

Mesmo e, sobretudo, naqueles de nossos irmãos e irmãs que diriam que não têm medo da 

morte, porque eles têm vivido fora desse corpo, porque eles têm vivido algumas 

experiências fora desse corpo, que os fazem dizer que eles sobrevivem à morte. 
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Mais exatamente, não é o medo do desaparecimento ou da morte, mas o medo da 

passagem pelas portas da morte. 

Nisso, você nada pode, enquanto não está inteiramente liberado de si mesmo. 

Isso se chama de reflexos de sobrevivência arcaicos, inscritos nos programas de vida nesse 

mundo. 

Só o Amor pode ali pôr fim. 

Você não pode ali pôr fim por si mesmo. 

Você não pode ali pôr fim por qualquer trabalho, qualquer que seja, e para muitos de vocês, 

mesmo por qualquer experiência que seja, mesmo contatos com seres de Luz, mesmo 

contatos com desencarnados, próximos de você ou não, ou contatos com qualquer outra 

forma de entidades que lhe dê a segurança, se posso dizer, do além. 

Mas isso não é tudo, porque passar de um estado a outro é e continuará, sempre, uma 

passagem. 

Como toda passagem, convém deixar para trás o que obstrui. 

Você não pode passar de um estado a outro sem ter, preliminarmente, colocado o Amor à 

frente, porque a Passagem é, sempre, um novo nascimento, e um acesso ao desconhecido, 

que aterroriza, pelos reflexos de sobrevivência inscritos em seu efêmero. 

 

Eu falei, também, de sua voz, de seu estado interior, da paz que se estabelecerá naquele 

momento. 

Você constatará, também, muito proximamente, que, mesmo em nossas intervenções como 

Anciões – e isso valerá, também, para as Estrelas como para os Arcanjos – que todos, tanto 

vocês como nós, falaremos com a mesma voz, nas mesmas frequências e no mesmo ritmo. 

Isso corresponde, inteiramente, ao décimo primeiro corpo, ou seja, o Verbo Criador, e está 

em relação direta com a co-criação consciente e o que lhes foi dito pelos Arcanjos da Tri-

Unidade arcangélica, assim como as Estrelas responsáveis pela Tri-Unidade do feminino 

sagrado. 

É, portanto, a integração, em seu efêmero, da dimensão da Androginia Primordial, que se 

exprime pelo Verbo, que irradia o Amor, que deixa lugar para Cristo e que se comunica, de 

maneira direta, com os outros planos. 

 

Isso permitirá, se já não foi feito, ativar o que foi chamada, há muito tempo, 

de Merkabah interdimensional pessoal, a percepção da Lemniscata Sagrada ou, em todo 

caso, a vivência dessa Lemniscata Sagrada. 

Cabe a você descobrir, se já não foi feito, as diversas manifestações que possam produzir-

se nessa ocasião. 

Nós lhes deixamos o tempo da experimentação, e esperamos ter a oportunidade, se o 

tempo nos permitir, de dar-lhe explicações em relação a isso – que, no entanto, não têm 

necessidade de serem dadas, mas que vai satisfazê-lo, de algum modo. 

 

Permitam-me, agora, pôr fim às minhas palavras e estar com vocês na instalação da Tri-

Unidade descrita nesses últimos dias. 

Eu saúdo sua eternidade, eu saúdo sua chama e eu saúdo o Amor que nós somos. 

Eu permaneço, agora, silencioso com vocês, ao seu lado, de cada um de vocês, como em 

vocês, alguns instantes. 

Então, juntos, nós nos acolhemos. 

 

… Silêncio… 
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Eu sou Um Amigo. 

Do coração do Um ao coração do Um. 

 

… Silêncio… 

 

Até logo. 

 

 

Publicado por: 

Blog: Les Transformations 

  

http://wp.me/p1t10U-5KI
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O ÚLTIMO – fevereiro/março 2016 

 

 

No Amor, eu sou. 

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Eu sou você. 

Eu sou o grão de areia que rola sobre a praia, como a Estrela que se aproxima de você. 

Eu sou a vida e a morte. 

Eu sou a morte e a vida, em que não há diferença. 

Eu sou toda consciência. 

Eu sou o rochedo, como eu sou a água. 

Eu sou o Elemento. 

Eu sou o que você é. 

Eu sou eu e eu sou você, mas, mesmo além do «eu sou», eu permaneço e persisto, em 

toda coisa, tanto no néant como em toda a vida. 

Eu sou o que porta, o que não pode ser suportado. 

Eu sou a Luz e eu sou a Vida. 

Eu sou o Amor e eu sou o Verdadeiro. 

Eu sou o falso que precede o verdadeiro, eu permito e subentendo tudo o que é criado e 

incriado.  

 

Não me nomeie, porque nomear-me é limitar-me. 

Não se nomeie, tampouco, porque você é mais do que você crê, você é mais do que o que 

você vive, você é mais do que o que você espera. 

Você é mais do que o Tudo. 

Você é, você mesmo, o Tudo, e eu me exprimo em você, porque eu sou você, que o abre ao 

amor da Verdade e a Verdade do que você é. 

Eu sou o dia como a noite. 

Eu estou em toda dimensão e além da última dimensão. 

Eu sou o que dá o ritmo, eu sou o movimento e eu sou o repouso, eu sou o sofrimento como 

a alegria. 

Eu sou o que passa e o que permanece, eu sou a Morada de Eternidade, onde quer que ela 

esteja situada. 

Eu estou além de toda morada, eu não sou o que você pode crer. 

Eu sou o Tudo e eu sou o Nada. 

Eu sou e eu percorro, de universo a outro, a Vida e a doação de Vida. 

Eu sou a criança, como eu sou o anjo. 

Eu sou o Arcanjo, como aquele que sofre ou que faz sofrer, do mesmo modo, além da 

aparência. 

Eu sou imutável e, no entanto, tão mutável, em toda forma e em todo nome. 

Eu sou o que você é. 

 

Amado do Um, o Um é você. 

Mais e menos, igual, divisão e multiplicação. 

Eu nada tenho a ver com formas e a geometria. 

Eu nada tenho a ver com a arquitetura e eu nada tenho a ver com o que é criado e, no 

entanto, eu estou em toda criação. 
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Para mim – que sou você – não existe qualquer sofrimento que não tenha utilidade e, além 

do sofrimento, eu sou o Amor não ainda nascido e que, no entanto, no mais profundo da 

desordem, nasce em você e nasce de você. 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Eu sou o Buda em sua árvore. 

Eu sou o profeta que lhe anuncia sua vinda. 

Eu sou a paz e, por vezes, a guerra, mas eu não sou nem uma nem a outra exclusivamente. 

Eu não sou nem um nem o outro e, no entanto, eu sou o um e o outro. 

Eu sou aquele que você ama, como aquele que você detesta. 

Eu sou aquele que vive, como aquele que falece. 

 

Você ouve o canto da Liberdade que canta, no silêncio de seu coração? 

Você, onde quer que você esteja, o que quer que você pense, qualquer que seja sua idade 

nesse mundo, como qualquer que seja sua idade na Eternidade, não há diferença e, no 

entanto, eu sou todas as diferenças, todos os possíveis, impossíveis, e eu sou, também, o 

dia e a noite. 

Eu sou o dia de seus dias, e a noite de suas noites. 

Eu sou aquele que você espera, eu sou aquele que jamais o deixou. 

Eu sou aquele que você é, que transcende toda aparência e, mesmo, toda evidência. 

Eu sou o anjo Uriel, que declama e que lhe pede a escuta e a audição, eu sou a Fonte que o 

chama «meu amigo, meu amado», eu sou «Aquele que eu sou», eu sou aquele que canta e 

aquele que vigia. 

E eu sou aquele que dorme, eu sou aquele que ilumina, como eu sou aquele que é 

iluminado. 

 

Ouça. 

Ouça além de minhas palavras, ouça além de nossa presença, ouça além da vibração. 

Para isso, nada mais escute que não a Verdade infinita, que não depende de você nem de 

mim, porque nós somos, todos os dois, como a infinidade das Presenças nesse mundo, o 

Um, o coração do Um, o coração do dois, como o coração de cada um. 

O que é o coração? 

Ainda uma forma? 

Ainda um ideal? 

Eu sou a vida, eu sou a morte. 

Eu não temo nem uma nem a outra, porque eu sou isso, e porque você é isso. 

Eu sou o ritmo, eu sou a ausência de ritmo, eu sou a nota de música como eu sou o silêncio 

entre duas notas. 

Eu sou o Amor que vai e que vem e que, no entanto, jamais desaparece. 

Eu sou o suporte da vida e eu sou a própria vida, em cada olhar, em cada sopro, em cada 

riso da criança como em cada choro do velho que falece; eu sou tudo isso e, no entanto, 

isso não me afeta. 

Eu sou o que você é, eu sou o que você não é porque, mesmo isso, eu o sou, e você 

também. 

 

Eu sou a dúvida. 

Eu sou a espera e a esperança. 

Eu sou tudo o que você quer e o que você não quer. 
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Você não pode escapar de mim, como eu não posso escapar de você. 

Eu não posso isolar-me, como você não pode isolar-se. 

Você é só, como eu sou só. 

Você é o Único, como eu sou o Único, que se vê na multiplicidade, que se aprecia e que se 

deprecia, no ritmo das estações, no ritmo do crescimento, no ritmo da extinção. 

Eu sou independente de todo jogo, eu sou independente de toda manifestação, eu sou 

todos os Caminhos, todas as Vidas e todas as Verdades. 

Eu sou o Absoluto, eu sou o Último, como o primeiro e o final. 

 

Eu sou você, porque você está aí, eu sou eu, porque eu estou aí. 

Nós estamos aí e, no entanto, não há qualquer diferença e qualquer distância. 

Qualquer distância que exista é, sempre, concebível, há distâncias infinitas e distâncias 

finitas, há formas finitas e formas infinitas; eu sou, portanto, o finito e o Infinito. 

Eu sou o estranho como o familiar. 

Eu sou o homem, eu sou a mulher, eu sou o andrógino. 

Eu sou o canto da vida e o canto da morte, eu sou a trombeta e o alarme. 

Eu não faço qualquer diferença entre você e eu, entre vida e morte, porque nem uma nem a 

outra existem, se não são compreendidas na infinidade dos mundos, na infinidade da 

Presença como da Ausência. 

 

Eu estou presente e eu estou ausente. 

Eu sou tudo e eu sou nada, quando você é tudo e você é nada. 

Eu sou a mulher que olha seu amante, eu sou o filho que se inclina para o seio para ali 

nutrir-se. 

Eu sou aquele que olha o céu e eu sou o céu que desce sobre a Terra. 

Eu sou a Terra que sobe ao céu para fazer o milagre de uma única coisa. 

 

Ouça. 

Ouça e escute, amigo e amado, o tempo do Juramento, o tempo da Promessa, que existe 

de todos os tempos e que se revela, hoje, como se revela em cada sopro, em cada grito 

como em cada alegria. 

Eu sou aquele que ora, eu sou aquele que responde à oração, é você que ora, você é a 

própria oração. 

Eu sou a plenitude e, por vezes, o vazio. 

Eu sou o Tudo e, por vezes, o Nada. 

Eu sou o néant como eu sou a intensidade da vida. 

Eu sou o brilho de Luz e eu sou a Luz, por toda a parte como você está por toda a parte, e 

nenhum lugar, ao mesmo tempo. 

Eu sou a alegria, eu sou a leveza e, por vezes, a densidade, sem que isso seja diferente 

para o que eu sou. 

 

Eu sou o dedo da mão que mostra a Estrela, eu sou a mão que modela como a mão que 

mata; não há diferença. 

Eleve-se acima dos contrários, porque você contém, em si, aqui como alhures, a absoluta 

totalidade de todos os contrários, para transcendê-los e vivê-los juntos, como vivê-los 

separadamente. 

Porque nada está separado e tudo está junto, é segundo o que você quer, é segundo o que 

eu quero, que segue a Luz, que segue o que está aí, que segue ninguém. 
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Sendo ninguém e sendo cada um, eu posso cantar na Liberdade, mesmo no que pensa ser 

a prisão. 

Eu sou a prisão e eu sou o voo. 

Eu sou a aterrissagem, eu sou o nascimento. 

Eu sou o solo, eu sou o húmus no qual se concebe o que deve ser escondido. 

Eu sou o que sai e que se estende para o Sol. 

Eu sou a flor, eu sou a cor, eu sou o odor, eu sou o que sente, eu sou o que não sente. 

 

E aí, nesse espaço sagrado que não depende nem desse lugar, nem de você, nem de mim, 

mas depende de cada um, do grão de areia na praia como da estrela que se apaga, eu sou 

isso e tudo isso. 

Eu sou tudo isso, mas, ao mesmo tempo, nada disso. 

Eu estou fixado em toda coisa, em toda consciência e, no entanto, não me fixo em lugar 

algum. 

Eu sou o Amor, mas bem mais do que isso, eu sou o Absoluto, no qual se cria o Amor. 

Eu sou a Fonte da qual emerge o Amor, eu sou aquele que não me reconhece e que não se 

reconhece. 

Eu sou a criança, eu sou o velho. 

Eu sou a mão firme como a mão trêmula. 

Eu sou o símbolo, eu sou o diabo, mas eu nada sou de tudo isso. 

 

Eu sou a Paz, eu sou além do que você pode nomear. 

Eu não posso nomear-me a mim mesmo porque, assim que eu me nomeio, então, eu me 

torno você, e assim que eu não tenho mais nome, eu me torno você também. 

Nada é separado porque tudo é separado. 

Nada é dividido porque tudo é dividido. 

É segundo seu olhar que é meu olhar. 

Eu jogo nisso. 

Por quê? 

Por nada e por tudo. 

Para a glória e para a humildade. 

Para o prazer como para a tristeza. 

Eu sou um dia isso, um dia aquilo, eu sou além de cada dia. 

Eu englobo o tempo, eu englobo o espaço, eu englobo a manifestação, eu englobo a 

emanação. 

Em toda forma, em toda sílaba, em todo tempo e em toda idade, mesmo se não haja mais 

idade, eu permaneço no sem idade. 

Eu sou ancião e eu sou, no entanto, novo, como você, a cada instante, você é o ancião e 

você é o novo, você é além da forma e do tempo. 

Eu sou, no entanto, toda forma e você é, no entanto, todo tempo. 

O espaço é meu domínio, o espaço é o Infinito e o Indefinido, cada universo e cada 

multiverso; da imensidade à infinidade do menor, não há espaço como há todo espaço. 

 

Eu sou além do Yin e do Yang, eu sou além do Princípio, eu sou além da Trindade. 

Eu sou tudo isso ao mesmo tempo. 

Eu sou o número de seus anos que passam, eu sou a cifra e sua ressonância, eu sou os 

astros que passam e que condicionam a Luz em você. 

Eu sou a prova e o desafio. 
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Eu sou o alívio e a consolação. 

Eu sou, também, o Silêncio. 

Eu sou seu coração desperto a ele mesmo. 

Eu sou o coração Um da Criação. 

Eu sou Maria e eu sou quem quer que você queira que eu seja, mas, antes de tudo, eu sou 

além das palavras. 

 

Minhas palavras servem apenas para embalar tudo o que eu poderia tentar dizer em 

palavras e, no entanto, nenhuma dessas palavras bastará para viver a intensidade disso, 

então, o silêncio é uma homenagem: a homenagem à Vida, a homenagem à Verdade, na 

qual todas as vozes falam apenas de uma única voz. 

Eu sou Uriel. 

Eu sou a consolação do Arcanjo Rafael. 

Eu sou a retidão do Anjo Metatron. 

Eu sou o anjo de Vida. 

Eu sou o anjo do Anúncio. 

Eu sou a trombeta que ressoa, como o címbalo retumbante. 

Eu sou a fé que move as montanhas. 

Eu sou o Amor que transcende o que tem necessidade de sê-lo. 

Eu sou, também, o que não é, porque isso, em mim, não faz diferença. 

 

Além do «Eu», nós somos isso. 

Nós somos a Vida, nós somos o grão de areia, nós somos a Estrela que vem, nós somos a 

morte e a vida, nós somos a criança como aquele que nos insulta, nós somos aquele que 

nos ama, nós somos aquele que nos detesta. 

Nós somos aquele que liberta, porque nós somos a libertação. 

Nós somos tudo isso e nós nada somos de tudo isso. 

Apreenda, além de minhas palavras e além da Luz, o que é o Amor. 

Não o segurando, mas dando-o, porque o Amor doa-se; mesmo se você possa tomá-lo, ele 

será, sempre, doação. 

Nada pare e pare tudo. 

Seja a dança. 

Seja o Silêncio. 

Seja a alegria. 

Seja a pureza. 

E mesmo o impuro torna-se puro. 

E mesmo o impuro não tem mais validade que outra coisa, isso faz apenas passar, como 

você passa. 

Eu passo com você. 

Nós passamos juntos. 

Nós trabalhamos nos Ateliês da Criação, como nos Ateliês da descriação, que participam da 

mesma vida, que participam da experiência como do repouso. 

 

Eu estou aqui como alhures. 

Não há alhures que aqui, e alhures não há que aqui. 

Eu sou o vasto, eu sou o denso, eu sou o leve e eu sou o pesado. 

O que quer que você me nomeie, o que quer que você perceba, o que quer que você sinta, 

o que quer que você viva, eu sou tudo isso e todo o resto. 
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Eu sou, mesmo, o que você é, não crendo ser isso. 

Eu suporto e porto-o, como você me porta e me suporta. 

Eu sou a Alegria. 

Eu sou o que está aí. 

Eu sou o Verbo, Criador. 

Eu sou o Verbo da Luz, e eu sou Um, além de tudo, porque tudo é eu como tudo é você, 

abolindo, assim, a separação, mesmo sendo cada separação. 

 

Meu caminho é aquele do Amor, da Liberdade, da Luz que não tem mais cor, da cor que 

não tem mais luz e que, no entanto, não se apaga, jamais, e jamais foi acesa. 

Eu sou o perpétuo sagrado da Vida. 

Eu consagro a vida como eu consagro a morte. 

Eu sou a paz em seu coração como o que sofre em seu coração. 

Eu sou sem nome. 

Eu sou o Sem nome e eu sou, também, todos os nomes que você quiser dar-se. 

Eu sou o silêncio na agitação do mundo, e eu sou a agitação no silêncio de seu mundo 

interior. 

 

Escute. 

Escute a Vida. 

 

… Silêncio… 

 

Aí, onde quer que você esteja, em seu coração, na cabeça, no universo como nenhum 

lugar, eu estarei aí, porque eu sempre estive aí. 

Ninguém pode conceber minha ausência, mas eu posso, também, ser sua Ausência, se tal é 

o que você vive. 

Eu sou a desesperança como a esperança. 

Eu sou o passado, o presente e o futuro e que, no entanto, não existe em nenhum outro 

lugar que não o que você crê. 

Eu sou o conjunto de suas crenças, eu sou o conjunto de seus sofrimentos, como eu sou o 

conjunto de suas alegrias. 

Eu sou a mão que se estende, que vem ajudá-lo, e eu sou, por vezes, a mão que fecha a 

porta quando você mesmo fecha para si mesmo. 

 

Eu sou seu céu. 

Eu sou sua terra. 

Eu estou em todo mundo, em toda vibração, em toda presença como em toda ausência. 

Ouça isso, mas não me escute. 

Escute e não me ouça. 

Faça o que você quiser, porque o que você quer é, muito exatamente, o que eu quero. 

O que você não quer é, também, para você, do mesmo modo que eu estou por toda a parte, 

do mesmo modo que você está em si, como você está em cada um, quer você o queira ou 

não, quer você o veja ou não. 

Eu sou seus sentidos, eu sou sua visão, eu sou seu coração. 

Eu sou o gênio que preside no mundo. 

Eu sou além de toda forma também. 
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Eu sou a Fonte sem limite, eu sou os confins dos universos como o coração do universo, do 

maior ao menor, do mais insignificante ao mais glorioso. 

Eu não limito em nada, mesmo os limites nada são em relação ao que supera todo limite. 

 

Eu sou a Vida, eu sou o Caminho, eu sou a história e eu estou fora da história. 

Eu sou o coração. 

Eu sou sem coração, quando você é sem coração. 

Meu coração exulta quando seu coração exulta. 

Eu participo de cada um de seus passos, eu estou presente a cada um de seus murmúrios 

como a cada um de seus choros. 

Eu sou o Arcanjo, eu sou o anjo, eu sou, também, o húmus. 

Eu sou o átomo. 

Eu sou o que é invisível e visível aos seus olhos e ao seu coração, aqui como alhures. 

 

Eu sou a dança do Silêncio. 

Eu sou o Silêncio que não dança mais. 

Eu sou o repouso. 

Eu sou a compaixão. 

O que quer que eu possa dizer, eu não sou unicamente isso, eu sou, também, o que nada é 

e que jamais existiu e que jamais apareceu. 

Eu sou aquele que apareceu por toda a parte, eu sou aquele que é visto e que não será 

jamais visto. 

Eu sou o sopro. 

Eu sou o glóbulo vermelho que nutre suas células, como eu sou a frase assassina que quer 

desestabilizar seu coração. 

Eu sou você. 

Não você unicamente aqui, não você unicamente no outro, não você nesse mundo, não 

você em sua Eternidade, mas eu sou tudo isso ao mesmo tempo. 

Sendo tudo isso, eu nada mais posso ser que não o que foi, que é e que será. 

 

Eu sou o movimento e, por vezes, eu me movo, por vezes, eu não me movo. 

Eu sou o que se eleva e que desce. 

Eu sou o que se interioriza como o que se exterioriza. 

Eu sou a paz. 

Eu sou a guerra. 

E um nem o outro existe. 

Eu sou a felicidade que aparece, apesar de todo sofrimento. 

Eu sou o pleno e eu sou vazio. 

Eu sou pleno, eu sou vazio, qual diferença, porque tudo isso se vive no mesmo tempo e não 

há diferença. 

Perceba como não percebe. 

Viva como não vive. 

Ame como você crê, por vezes, não amar. 

Não fique alterado. 

Não seja outro que não a Verdade. 

Seja o que você é, além do ser e além, mesmo, da Eternidade, dando e abraçando a 

multidão de vidas, a multidão de mundos e, também, o que não tem necessidade de mundo, 

que não tem necessidade de criação. 
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Que toda criação poderia chamar, sobretudo, nesse mundo confinado, «o Néant». 

 

Eu sou o que está além da Luz e eu sou, no entanto, a Luz, mesmo nas trevas. 

As trevas não existem e, no entanto, elas existem. 

Tudo existe e tudo se tem fora de mim, é por isso que eu estou em toda coisa. 

É o que você é, nada mais e nada menos. 

E, no entanto, muito mais e muito menos. 

Eu sou o ponto de vista da pessoa, eu sou o ponto de vista do universo, eu sou o ponto de 

vista do anjo, eu sou o ponto de vista do velho que se apaga. 

Eu sou o que se levanta, o que desperta como o que dorme. 

Eu sou de toda a parte e de nenhum lugar ao mesmo tempo. 

 

Então, eu o convido, aí, no silêncio como no barulho, eu o convido, porque eu apenas posso 

ser o convite permanente à Liberdade. 

Eu sou a ode à Liberdade, eu sou a ode de sua Presença como o silêncio de sua Ausência. 

Eu sou inexplicável, como visto e apreendido em todo lugar e em nenhum lugar. 

Eu sou o Verbo, eu sou o verdadeiro e o falso, porque nem um nem o outro pode ser 

excluído ou limitado. 

Eu englobo tudo o que é, eu englobo tudo o que não é. 

 

… Silêncio… 

 

Eu acolho suas orações como eu acolho seus gritos. 

Eu acolho seus desesperos como suas alegrias. 

Eu sou a espada afiada que não julga, jamais. 

Eu sou o fio da espada, como eu sou o lírio que se deposita em seu coração. 

Eu sou a Criadora do universo, eu sou o Manto Azul de Maria, como a espada de Miguel. 

Eu sou o Espírito do Sol como o Coro dos Anjos, eu sou o Arcanjo como o Ancião dos Dias. 

Eu sou o êxtase como eu sou o íntase. 

 

… Silêncio… 

 

Então, entre «eu» e «nós» nada há e há tudo. 

Há distância como há ausência de distância. 

Tudo está em acordo, mesmo no desacordo. 

Tudo é perfeito, mesmo no que possa aparecer imperfeito, porque eu sou perfeição e 

imperfeição. 

Eu não sou o bem nem o mal, mas minha presença e minha ausência são o Bem que não 

conhece qualquer mal, porque essa é a natureza da vida, a natureza de sua vida, a 

natureza de seu ser, do que é e do que não é. 

 

Eu o convido ao balé dos céus como ao balé da Terra. 

Eu o convido à Ressurreição que é perpétua e eterna. 

Eu o convido à celebração, eu o convido ao Silêncio. 

Você é, você mesmo, o convidado e o convite. 

 

… Silêncio… 
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Quer você seja como a oração ou como o pássaro, isso nada muda, porque você é um e o 

outro, e nem um nem o outro. 

A partir do instante em que você me apreende, você se apreende a si mesmo. 

Eu sou o que apreende e o que relaxa. 

Eu sou a infância e a inocência, aquela de Teresa e de Gemma. 

Eu sou a Mãe realizada, como Ma e Maria. 

Eu sou o conhecimento daquela que conhece tudo. 

Eu sou Hildegarde e eu sou tantas outras. 

Eu sou, também, aquele que se desvia de mim mesmo, o que você é também. 

Eu sou toda forma inscrita ou não inscrita. 

Eu sou o Sol e a lua. 

Eu sou as embarcações, em seu céu interior como em seu céu exterior. 

Eu sou as nuvens e eu sou o pássaro que anuncia o dia como aquele que anuncia a noite. 

Eu sou a pena da águia como a pena do pardal, você é o pardal como você é a águia. 

Você vem daqui ou de outros lugares, eu venho daqui ou de outros lugares. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o que você vive nesse instante, como o que você não vive. 

Eu sou o que você conhece e reconhece, que ignora toda forma, de toda pessoa e de toda 

Presença. 

Eu sou o azul do céu como o azul de Maria. 

Eu sou o vermelho da vida e o vermelho do fogo – do fogo que eleva, do fogo que consome 

e do fogo que desce do céu. 

Eu sou o conjunto de irradiações, conhecidas e desconhecidas. 

Eu sou tudo isso e, no entanto, nada disso e, no entanto, bem mais do que isso; é o que 

você é. 

Não congele mais, eu sou o que é móvel. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou a Estrela que se acende em sua cabeça. 

Eu sou a porta que se abre quando você passa. 

Eu sou o alimento que entra em você. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o tempo que se engrena no espaço de minhas palavras. 

Eu sou o tempo congelado e o tempo que não se desconta. 

Eu sou de Sírius como eu sou de Órion, eu sou de Betelgeuse como eu sou um Nefilim e 

um Elohim. 

Eu sou todos os papéis, todas as funções. 

Eu sou tudo o que pode ser pensado ou imaginado e, mesmo, o que não é nem pensado 

nem imaginado. 

Eu sou o som dessa voz como eu não sou essa voz. 

 

… Silêncio… 
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Eu sou o que você vive e eu sou, também, o que você não vive. 

Eu sou a partícula adamantina, eu sou o dragão, eu sou o elfo, eu sou o gnomo, eu sou a 

Ondina, eu sou a fada. 

Eu sou a gota d’água, eu sou o pó que se deposita por toda a parte. 

Eu sou a terra e eu sou o cristal. 

Eu sou a estrutura como eu sou sem estrutura. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o que você ama nesse mundo. 

Eu sou, também, aquele que você ama e aquele que o acompanha nesse caminho. 

Eu sou, também, aquele que você rejeitou ou que você não compreende, porque eu 

compreendo tudo, como eu nada compreendo. 

Eu sou o que você procura. 

Eu sou, também, o que você não procura mais ou jamais procurou. 

Eu sou o zodíaco de seu céu. 

Eu sou as constelações. 

Nada pode estar ausente de mim como eu não posso estar ausente de nada, e, ao mesmo 

tempo, eu nada sou. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou seu coração que palpita como seu coração que nada sente. 

Eu não faço diferença, mesmo se haja distância, mesmo se haja errância. 

 

… Silêncio… 

 

Escute. 

Escute-se, então, você me ouvirá. 

Ouça-me, e você não terá mais necessidade de escutar-me nem de escutar-se, não haverá 

mais a priori, não haverá mais condições, porque tudo é sem condição. 

Não haverá nem real nem ilusório, não haverá nem além nem aqui embaixo, haverá o 

milagre de uma única coisa, e isso já está aí, porque sempre esteve aí. 

 

Eu sou o ramo que fica verde na primavera, eu sou a folha que cai em seu outono. 

Eu sou o universo que se cria, como o universo que se descria. 

Eu não tenho lei, porque eu sou a lei que transcende todas as outras e que se impõe por si 

só, como a evidência suprema. 

Eu sou seu coração que acelera, eu sou seu peito esmagado de amor, e eu sou seu peito 

que se abre. 

Eu sou o som de sua alma e o som de seu Espírito. 

Eu sou o que seus olhos veem, eu sou, também, o que você não vê. 

Eu sou a nota de música. 

Eu sou a profecia. 

Eu sou a montanha como o abismo no fundo dos oceanos. 

 

Eu sou bêbado e sóbrio ao mesmo tempo, bêbado de amor e sóbrio. 
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Eu sou cada um de seus sentidos, eu sou cada uma de suas palavras como cada um de 

seus silêncios. 

Eu não sou ninguém e eu nada sou como eu sou o Tudo. 

Nada me escapa e tudo me escapa. 

Tudo é controlado e sem controle, pela Graça do Amor. 

Eu sou a evidência como a negação. 

Eu sou a raiva como a aceitação. 

Eu sou o recipiente como eu sou o que é recolhido no recipiente. 

Eu sou a fecundação. 

Eu sou a criança que se cria no ventre da mãe, que não faz diferença entre sua mãe e toda 

mãe. 

Eu sou cada gota do oceano como cada gota de suor que sai de você. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o apelo e eu sou a resposta. 

 

Eu sou a vibração, a Onda de Vida e o Éter que a porta. 

Eu sou cada um dos sete dias. 

Eu sou cada ano e cada história. 

Eu sou o fogo que o consome como o frio que cria o terror, mas tudo isso nada é, porque eu 

sou a Vida, em qualquer aparência, em qualquer sentimento, em qualquer ação e em todo 

objeto como em todo coração. 

Eu não paro na aparência e, no entanto, sou todas as aparências. 

Eu sou e eu não sou, qual diferença, quando você está na vida. 

Porque jamais você pode morrer, porque mesmo a morte sou eu, tudo é apenas aparência e 

tudo é verdadeiro. 

Não há opostos, há apenas posições. 

Há complemento e há Liberdade. 

 

Eu sou a alegria da criança como a dor do velho. 

Eu sou o desencarnado e o anjo que vem ver você. 

Eu sou a entidade da natureza ou a entidade maléfica. 

Mas eu nada sou de tudo isso, eu sou apenas Amor, que é tudo. 

E esse único qualificativo convém a você, como ele me convém, porque ele resume todas 

as palavras que eu lhe digo, nesse momento mesmo, e todas as vibrações e todas as luzes 

que se depositam, aparentemente, em seu coração, mas que vêm apenas de você. 

 

… Silêncio… 

 

Ao escutar-me, você fala para si mesmo. 

Ao escutar-me, você fala para cada um. 

 

… Silêncio… 

 

Escute. 

 

… Silêncio… 
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Escute o silêncio na algazarra, como você escuta a algazarra que nasce do silêncio. 

Você é a ida e o retorno, o Um e o Dois, o espirar e o inspirar. 

Você é tanto o elétron como o próton, como o nêutron e toda partícula elementar. 

Tudo está em você, o que eu disse e o que eu não disse, porque eu sou você. 

Escute-se. 

 

… Silêncio… 

 

Você é o amigo, você é o amado, você é minha Fonte e eu sou sua Fonte. 

Eu sou o ponto de partida e o ponto de chegada, como você o é. 

 

… Silêncio… 

 

Quando você sofre, eu sou o sofrimento e eu sofro com você. 

Quando você é a alegria, eu sou a alegria e eu estou na alegria. 

E eu sou a Alegria. 

Quando você perdoa, eu sou o perdão. 

Quando você dá a Graça, eu sou a doação e a Graça. 

Quando você abraça, sou eu que você abraça e sou eu que o abraça. 

Quando você sorri, eu sou os músculos de seus lábios que se afastam, e eu sorrio. 

Nada é para você e tudo é para você. 

Você é para mim como eu sou para você e, no entanto, você não me pertence e eu não lhe 

pertenço, você pertence ao Tudo, você pertence ao que você é, você pertence à Liberdade. 

Eu sou tudo isso e nada disso. 

Eu sou seu corpo efêmero como seu corpo de Existência, e eu não tenho mais corpo, e eu 

sou todo corpo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o osso como sua pele, assim como eu sou os núcleos de cada planeta e o manto de 

cada planeta. 

 

Eu sou o que está aí e o que está por toda a parte, assim como o que está em nenhum 

lugar, no mesmo amor. 

Eu sou, ao mesmo tempo, aquele que nada pode dizer e aquele que pode tudo dizer, 

porque mesmo dizendo tudo, nada pode ser dito, porque nada dizendo, tudo é dito. 

Você nada mais pode ser que não eu, como cada um que pode ser apenas eu. 

Eu sou o Liberado, vivo como morto, eu sou o que é livre. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o Anúncio feito a Maria, como eu sou o Anúncio de Maria. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o Comandante dos Anciões que ri com você. 

Eu sou o próprio riso. 
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… Silêncio… 

 

Tudo é dito ou nada é dito, isso nada muda. 

 

… Silêncio… 

 

Tudo é dito ou nada é dito, qual importância? 

A importância que você ali põe e a importância que eu ali ponho. 

 

… Silêncio… 

 

Eu não tenho mais palavras quando você não tem mais palavras. 

Eu sou a paz que você vive, aí, nesse instante, em todo instante. 

Porque na paz não há instantes, nem que se sigam nem que se assemelhem, há apenas o 

que eu sou. 

Escute bem, porque você se fala a si mesmo, além dessa forma e além de toda forma. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou seu Caminho, sua Verdade e sua Vida. 

Você é meu Caminho, minha Verdade e minha Vida. 

Eu sou seu intermediário junto ao céu, enquanto você pensa que há necessidade disso. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou sua alma, como eu sou a dissolução de sua alma. 

Eu sou o Espírito, do Sol e de outros lugares. 

Eu sou o paráclito, eu sou o Espírito Santo, eu sou o Espírito de Verdade, e seu Espírito é o 

meu, como meu Espírito é o seu, porque não há pertencimento. 

 

Sua forma é minha forma, como minha forma é sua forma, e eu sou, no entanto, o informe. 

E eu sou formal. 

Eu sou a doçura que você se atribui. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o rei de seu coração, como você é o rei de meu coração. 

Eu sou o rei quando você é a rainha e eu sou a rainha quando você é o rei, e eu sou o filho 

que nós temos. 

Eu não sou nem homem nem mulher e, no entanto, eu conheço o homem e a mulher. 

Eu não sou nem masculino nem feminino e, no entanto, eu sou os dois. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o acolhimento, se você me acolhe, e eu sou aquele que o acolhe. 

Eu sou aquela que você escutará, no momento vindo, e eu sou todos os momentos que já 

vieram e a vir. 
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Eu sou o segundo, o minuto e o ano, como eu sou as quatro estações. 

Eu sou suas quatro linhagens e eu sou sua origem. 

Eu sou o ser de Vega, que vem vê-lo à noite. 

Eu sou a embarcação que aparecerá em seu céu. 

 

… Silêncio… 

 

Supere as minhas palavras, como eu supero as suas. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o Silêncio de nossa comunhão. 

 

… Silêncio… 

 

Não me nomeie, porque eu não tenho nome, tendo todos os nomes. 

 

… Silêncio… 

 

Permita-se ser amado por si mesmo, ou seja, por mim e por cada um – porque eu sou cada 

um. 

Eu sou o mesmo coração em todo coração, a mesma Presença em toda Presença. 

Regue-se, como eu me rego de você. 

 

… Silêncio… 

 

E eu vou deixá-lo agora, porque eu não o deixo jamais, para que você se recolha na 

natureza ou em sua casa; agora que você já está aí, eu estarei sempre aí. 

 

Devo dizer-lhe, ainda, «eu»? 

Devo dizer-lhe, ainda, o Amor que eu porto e que você porta e que você é? 

Você tem, ainda, necessidade de palavras? 

Vá e viva.  

 

Nada procure. 

Tudo está aí, por toda a parte. 

 

… Silêncio… 

 

Devo dizer-lhe, ainda, alguma coisa no espaço de nosso Silêncio? 

Devo parar minhas palavras? 

Qual importância? 

Eu sempre fui você, eu serei sempre você. 

Aqui e por toda a parte. 

Então sim, eu lhe digo e gravo-o em você: Amor. 

Eu o deixo retirar-se, não de mim nem de você, mas no segredo de seu coração, que não 

tem qualquer segredo para mim. 
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… Silêncio… 

 

Eu o abençoo, doravante, na Eternidade, como sempre foi. 

Eu não lhe digo «até logo» nem «até breve», nem mesmo «até amanhã», nem mesmo «até 

sempre», porque nenhuma palavra nem qualquer reunião deveriam bastar. 

E eis que eu venho, e eis que você vem. 

 

… Silêncio… 

 

Eu me desligo, agora, em minhas palavras, para permanecer vivo em seu coração. 

 

Não há mais necessidade de palavras, não há mais necessidade de presença, porque tudo 

está aí. 

Eu me retiro em você. 

 

Bênção… 

 

Ainda… 

 

… Silêncio… 

 

Abra os seus olhos quando você quiser. 

 

… Silêncio… 
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