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O IMPESSOAL – Parte 1 – Setembro de 2016 

 

Meu amigo, meu irmão e meu amado, onde quer que você esteja eu o encontro, onde quer 

que você esteja, eu estou com você. 

Nesses tempos da Terra que você vive, nesses tempos de sua consciência, a hora é para 

os reencontros, mais do que nunca, de modo inédito e intenso. 

Atuam em você a Liberação, a Liberdade e a Paz. 

Não veja em minhas palavras outra coisa que não o Silêncio que ritma sua Presença e sua 

Ausência. 

 

Eu venho reencontrá-lo, voltar a dar-lhe o impulso e a sede da Liberdade que, a cada 

minuto, é saciada, na qual nada há a prever, nesse espaço em que nada há a esperar, 

apenas ser, em presença, com você. 

Você se reencontra como eu o encontro; aí, onde você está eu estou, com você e em você. 

Vá para onde não há mais espaço para a menor distância, nem para a menor separação. 

Ouça isso, no silêncio de seu coração, em minhas palavras que fazem apenas passar, mas 

que depositam, em você, a densidade de sua Presença e de sua Ausência. 

Em cada um de você a Liberdade é vivida; mesmo se você não a veja, mesmo se você não 

a viva, ela está aí, em abundância, à profusão. 

Então, eu o convido a depositar não, unicamente, os fardos de seu efêmero, mas a colocar-

se aí, onde nenhum problema pode vir agitar qualquer elemento de sua consciência. 

 

Eu o convido a colocar-se na Graça; eu o convido a não mais parecer, a não mais jogar; eu 

o convido ao Silêncio e ao contentamento do que você é. 

Eu me exprimo em você, como você se exprime em mim, no mesmo ritmo e no mesmo 

Silêncio. 

 

Eu venho recobri-lo, se já não foi feito, com seu Manto de Eternidade, aí, onde a compaixão, 

aí, onde a cura alquimiza-se em você, a cada sopro. 

Para isso, a Luz mostra-lhe, ainda e sempre, o que lhe resta a soltar e a depositar, para 

demonstrar-lhe que as resistências à Eternidade, doravante, são vãs e fúteis, elas fazem 

apenas tentar afastá-lo do que você é. 

A cada dia, a cada noite, a cada olhar colocado em você como colocado em seu exterior, 

tudo é oportunidade, tudo é oportunidade, tudo é ocasião para reencontrar-se, inteiramente, 

em sua inteireza. 

 

Coloque-se aí, onde nada há a espalhar, nada a defender, nada a discutir, nada a sopesar. 

Aí, na borda de sua eternidade, você provará – a si mesmo – que nada há a provar, que 

nada há a pedir, que nada há a esperar. 

No Fogo de seu coração, na clareza de sua consciência como de sua a-consciência, você 

está presente e eu estou aí. 

Entre nós não há nem barreira nem identidade, nem diferença, há apenas a Evidência. 

Essa Evidência você a conhece, mesmo se ainda não a tenha reconhecido. 

Ela está aí, em abundância; ela está aí. 

Então, minhas palavras são apenas o retransmissor desse espaço do Silêncio presente em 

seu coração, aí, onde nada vem desviá-lo do que é a Vida, não aquela da consciência, mas 

a vida na Eternidade, na qual mesmo a consciência representa uma particularidade. 

Aí, onde os horrores do neant tornam-se a plenitude evidente do que você é. 
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Sente-se, sente-se em você, repouse em você. 

 

Escute. 

Escute e ouça o que se desenrola. 

Nesse momento mesmo, no qual você está aí. Nesse momento mesmo, em que você me 

ouve, nesse momento mesmo em que você me lê, não há mais tempo, não há mais data e o 

espaço parece tão infinito que ele permanece Infinito, que ele permanece, unicamente, a 

ausência de forma, a ausência de tempo, a ausência de identidade. 

Justamente, nessas ausências, nada pode faltar, nada pode desaparecer. 

Aí, no Templo de sua eternidade, eu o envolvo com a Verdade Una dos filhos da lei de Um. 

No contentamento e na Graça, encontrados nesse lugar que não é um, nesse corpo que faz 

apenas passar, em sua consciência limitada que faz apenas aparecer e desaparecer, você 

se tem aí, onde nada há a segurar e nada a preservar. 

Sente-se, comigo e com você mesmo. 

 

Nesse lugar – que não tem qualquer localização e qualquer espaço – tem-se o Tudo, que é 

apenas neant para o efêmero de seu corpo. 

 

A Graça nutre você, a partir do instante em que você não se segura mais nem a você nem a 

compreender, nem a preservar o que quer que seja. 

Nesse espaço sem tempo e nesse tempo sem espaço, há apenas a abundância, a 

abundância da Alegria, a abundância do Amor, que nenhuma medida pode conter, que 

nenhuma consciência pode medir, nem mesmo apreciar. 

Aí, você se restitui a si mesmo, além de toda aparência, além de toda matéria e além, 

mesmo, de toda consciência. 

 

Nesses tempos específicos da Terra, nos quais a liberação coletiva conclui-se, de maneira 

efetiva, em cada canto e recanto de toda consciência presente na superfície dessa Terra, 

você está pronto para dar-se? 

Você está pronto para ser o Caminho, a Verdade e a Vida, não por instantes nem por 

momentos, mas de maneira definitiva? 

Cabe a você ver, cabe a você perceber. 

 

Eu lhe dou a Paz, na condição de que você se dê sua Paz, a si mesmo, mas a cada um 

também, da mesma igual intensidade, sem restrições, sem reserva e sem condições. 

 

No Templo de seu coração, o sagrado é permanente. 

Aí, onde você degusta os frutos de sua eternidade, não há espaço nem para o sofrimento 

nem para qualquer hesitação. 

 

Onde quer que você esteja, eu me tenho. 

Acolha não, unicamente, a doação da Graça, não, unicamente, o contentamento, não, 

unicamente, a Paz, a Alegria e o Amor, não, unicamente, a Luz, mas torne-se tudo isso ao 

mesmo tempo. 

Nada mais há que não você e, para cada um de nós, nada mais há do que nós. 

 

… Silêncio… 
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Nesse espaço você se nutre, nesse espaço nenhuma falta pode, mesmo, ser suposta, nem 

mesmo pensada. 

 

… Silêncio… 

 

O Coro dos Anjos canta em seu coração e em seus ouvidos, o Espírito do Sol vivifica você, 

a Fonte é o que você é. 

Não mais por momentos, não mais por instantes, mas de maneira definitiva. 

 

E, então, nesses instantes, você, que está aí, você, que lê, você, que ouve, desvenda-se a 

última Verdade, aquela que não pode ser negada nem, mesmo, questionada, nem, mesmo, 

interrogada. 

Aí está a Evidência, não há outra, em definitivo. 

Que seu caminho até hoje tenha sido longo, árduo, ou curto e rápido, isso não fará mais 

qualquer diferença. 

Qualquer que seja o estado de seu corpo, qualquer que seja o estado de seus 

pensamentos, qualquer que seja o peso das resistências ou dos apegos que possam, ainda, 

afetá-lo no efêmero, você tem, nesse espaço, tudo o que é necessário para desabrochar o 

que você é. 

Aí, onde não há mais nem interior nem exterior, nem dentro nem fora, nem esquerda nem 

direita, nem alto nem baixo, nem passado nem futuro, nem forma, aí você se tem. 

 

A ação de Graça e o estado de Graça são-lhe abertos e propostos pela doação da Graça da 

Luz, pela Verdade do Amor que você é, que não depende de pessoa alguma, porque esse 

Amor que você é basta a ele mesmo. 

Não há necessidade de apegos nem, mesmo, de chamas gêmeas, nem, mesmo, de 

relações e, ainda menos, de interações, afetivas ou sociais. 

 

Ainda uma vez, hoje, eu o convido, como eu o convido a cada «respirar», a vir colocar-se aí, 

onde está sua essência. 

Então, é claro, talvez, ainda, você tenha necessidade de muletas, de exercícios, de práticas, 

de certezas, antes de ousar tudo soltar. 

 

… Silêncio… 

 

Ouse, ouse ser você mesmo, desprovido de qualquer ornamento e de qualquer farol. 

Ouse a simplicidade última, aquela de nada ser, nem pessoa, nem história, nem passado, 

nem futuro, nem, mesmo, uma consciência que habita um corpo, nem, mesmo, uma 

supraconsciência. 

Além da vibração e além, portanto, da consciência, mantém-se o que você é. 

 

Minhas palavras, ainda uma vez, são apenas o apoio desse Silêncio tão perfeito, tão 

correto, tão extraordinário. 

 

Eu venho, também, hoje, reforçar nossa comunhão da Liberdade na Eternidade. 

Eu nada venho ensinar-lhe que você já não saiba, mesmo se isso lhe seja, ainda, 

escondido, pelos medos e pelas dúvidas. 
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Venha colocar-se aí, onde nada há a compreender, nada a explicar nem nada a superar. 

Repouse, peregrino da Eternidade. 

Você que, além de toda história, torna-se o Caminho, a Verdade e a Vida, para que, como 

Aquele que veio, você possa dizer, por sua vez: «Eu e meu Pai somos Um». 

Aí está o único milagre, aí está o único objetivo, e esse objetivo está, já, cumprido. 

Não há mais caminho, não há mais rota a traçar, exceto para aquele que duvida, ainda, e 

que vaga, ainda, nos meandros da história dessa Terra ou da história da própria 

consciência. 

Há apenas que reconhecer-se, como perfeição, como Verdade e como beleza, aí, onde 

você não depende nem de uma história nem de uma forma, nem de qualquer expressão de 

sua consciência, em qualquer dimensão que seja. 

 

… Silêncio… 

 

Coloque-se aí, onde não há, mesmo, mais percepções, vibrações ou energia, aí, onde não 

há mais emoções, nem pensamentos, nem a menor causalidade. 

Aí, onde há apenas o que foi nomeado Shantinilaya, a Morada de Paz Suprema, na qual 

mesmo as palavras, as mais corretas que sejam, são apenas uma deturpação da Verdade, 

na qual mesmo a palavra a mais presumida e a mais amorosa é, ainda, demais. 

Venha nessa vacuidade, repouse e permaneça assim. 

Aporte-se, a si mesmo, a prova irrefutável do Amor que você é. 

Um Amor que não é mais colorido por qualquer apego ou qualquer paixão que seja, nem, 

mesmo, por uma história a manter, aí, onde não há mais apoio nem emanação, nem 

projeção, onde apenas resta a evidência da Paz, a evidência do Amor que não depende, de 

modo algum, de sua história, de sua vida, de seu corpo ou de suas relações. 

 

Então, é claro, você sabe, existem, nessa Terra na qual você ainda coloca seus pés, lugares 

privilegiados na natureza, em alguns encontros, que lhe permitem fortificar sua morada de 

Eternidade. 

Nessa morada não há nem porta nem janelas, nem, mesmo, paredes, nem, mesmo, teto, há 

apenas a plenitude, aquela perfeita da vacuidade. 

Aí, nesse lugar, em seu Coração do Coração, ao Centro do Centro, há o Tudo, ao mesmo 

tempo em que o nada, aos seus olhos carnais e à sua consciência limitada. 

 

A sobreposição do que foi nomeado o efêmero e do Eterno aproxima-o, a cada dia, um 

pouco mais da Eternidade revelada e vivida. 

Qualquer que seja o estado de seu corpo, qualquer que seja o estado de seus apegos, de 

seus medos, de suas dúvidas, só o Amor prevalece, e prevalecerá, cada vez mais, 

progressivamente e à medida que Maria aproxima-se, de diferentes modos. 

Quer ela se aproxime em seu interior, diretamente, ou que ela se aproxime na 

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, não faz qualquer diferença, porque se trata 

da mesma coisa. 

Todos, entre os Anciões, Estrelas, Arcanjos e outros intervenientes disseram, 

permanentemente, que tudo estava em você. 

Mas, além desse «Tudo» que está em você, não se esqueça de que isso se apoia na 

absoluta felicidade do Parabrahman, do Absoluto, na qual a Liberdade não pode ser nem 

restringida nem discutida. 
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Confie-se, confie-se ao que você é, sem limites e sem preconceitos. 

Verifique-o por si mesmo, a cada dia. 

As graças estão aí, em superabundância. 

Quaisquer que sejam as circunstâncias e seu destino no efêmero, nada disso pode entravar 

a Verdade. 

E, isso, você vive, mesmo se não tenha sabido, ainda, colocar as palavras no que você vive. 

Através de todo sofrimento, como através de toda alegria, há apenas isso que resta, há 

apenas isso que é verdadeiro. 

 

Permita-me, também, além de minhas palavras – que são apenas o ritmo desse Silêncio –, 

abençoá-lo a cada vez, a cada vinda, com mais intensidade, mais fulgurância e, sobretudo, 

mais evidência. 

 

Então, quer você me nomeie o Ancião dos dias, quer você me nomeie Maria, quer você me 

nomeie de tal nome ou de tal nome, isso representou, em definitivo, apenas o meio de 

prendê-lo ao fio de uma história. 

Hoje, você seguiu esse fio até a origem ou até o fim, nesse espaço que não é um espaço, 

mas no qual, no entanto, a origem e o fim juntam-se e não fazem mais diferença. 

 

… Silêncio… 

 

Instale-se. 

Instale-se na paz, com alegria, nesses momentos de Eternidade. 

Instale-se aí, onde nada pode ser sofrimento e onde nada pode estar ausente. 

 

Assim, no Fogo de sua Presença, no Fogo do Coração, o Fogo do Espírito vem apaziguar 

as queimaduras, por vezes intensas, que tocam sua história e sua pessoa, que são apenas 

lembretes à sua eternidade e à sua beleza. 

 

Nesse lugar, no qual o tempo não existe mais e no qual mesmo o espaço não pode mais ser 

definido, nada mais há do que isso – e isso é tudo. 

 

Cada um de você, nessa vida, vive, à sua maneira, a convocação da Luz ao Julgamento 

final que é o início, eu o lembro, da verdadeira vida, na qual nada mais poderá vir limitá-lo 

ou obrigá-lo. 

 

Coloque-se nessa humildade, nessa simplicidade, na qual mesmo os quatro Pilares não têm 

mais necessidade de ser evocados, nem mesmo pensados. 

Você entra no tempo da Terra no qual não há mais necessidade de muletas, no qual não há 

mais necessidade de ajuda, no qual não há mais necessidade de referências; só a 

Evidência está aí. 

E, na Evidência, não há nem palavras a sentir nem palavras a dizer, há apenas que acolher 

e desaparecer. 

 

A Inteligência da Luz e a Graça não lhe dão mais, unicamente, a ver o que há a ver ao nível 

dos planos sutis ou no plano de seu histórico de vida, mas, bem mais, a verdade nua do 

Amor, do que você é e de quem você é. 
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… Silêncio… 

 

Em cada um de meus silêncios há a resolução do que pode parecer-lhe, ainda, haver a 

resolver, a esclarecer, a superar ou a transcender. 

É, também, nesse lugar que não há mais necessidade de provas ou de apoios, que não há 

mais necessidade de discursar, que não há mais necessidade de classificar, mas apenas 

aquiescer, para que você, também, diga-se: «Pai, meu Espírito está em suas mãos.». 

Aí está a última renúncia à ilusão dessa vida, ao efêmero dessa vida, que faz explodir, em 

você, a verdade e a primazia do Amor, não mais, unicamente, como uma adesão, não mais, 

unicamente, como uma experiência que lhe foi dada a viver ou viver, ainda, mas, 

simplesmente, a Evidência, na qual nada mais pode aparecer, porque essa Evidência basta-

se a ela mesma e basta a você. 

 

… Silêncio… 

 

Aí, onde não pode existir combate, nem bem, nem mal, nem dualidade, aí, onde não pode 

existir o menor prosseguimento de um ideal qualquer, nem a satisfação de um desejo ou de 

uma necessidade vital. 

Resta apenas a Evidência, e nessa Evidência você se nutre, nessa Evidência você 

permanece em paz e descobre a totalidade de sua Presença e de sua Ausência. 

 

Então, você deixará, em você, livre curso para toda manifestação, quer seja aquela de um 

anjo, aquela de um Arcanjo, aquela de Maria ou aquela de um habitante da natureza. 

Aí não haverá, mesmo, mais necessidade de perceber a inicialização de um contato ou de 

um reencontro, mas apenas, como eu o disse, colocar-se, repousar e acolher, porque sua 

natureza é acolhimento e doação, não pode ser de outro modo, aqui mesmo, nesse mundo, 

como em sua Eternidade. 

Não é mais questão de sobreposição do Eterno e do efêmero, mas da absorção do efêmero 

pelo Eterno. 

 

… Silêncio… 

 

A Evidência chama-o a conduzir sua vida, nesse corpo efêmero, sem esforço e sem 

hesitação. 

Nesse sentido, só o instante presente, em seu efêmero, torna-se importante, e invalida, de 

algum modo, o que construiu sua história, sua memória e suas experiências de consciência. 

Deixe tudo isso desaparecer, deixe tudo isso se esquecer, sem medo e sem 

questionamentos. 

Não veja mais isso, deixe todo lugar para o que você é. 

Quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida ou de seu mundo, tanto ao seu redor 

como no conjunto desse planeta, o que quer que você viva e o que quer que você veja, o 

que quer que você pense, isso nada mais representa. 

Você já o vive, por vezes com agitação, por vezes com resistência, por vezes com medo, 

mas tudo isso, como você sabe, faz apenas passar e não pode subsistir diante da 

intensidade de sua Chama eterna. 

 

… Silêncio… 
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Você é esperado, no coração de si mesmo… 

 

… porque aqui, você e eu, de nada temos necessidade, nem de forma nem de história, mas 

temos apenas que recolher a Evidência do que é, pra dizer «sim», para não mais negociar, 

para não mais ter medo, para não mais ficar na raiva, para não mais resistir, mas aceitar a 

Evidência. 

Nesse espaço você não poderá mais não ser transparente, você não poderá mais sair da 

humildade e da simplicidade. 

Você se apercebe, nesse nível – que não é mais um nível –, de que todo conhecimento é 

apenas vaidade e ignorância, que tudo o que tem sido, ainda, mantido, até o presente, tem-

se e retém-se prisioneiro do efêmero. 

Você sabe, muito em breve, não haverá mais lugar sobre a Terra, nem em você, para 

reencontrar esse efêmero e ali mantê-lo. 

Então, eu o convido a preceder o Apelo de Maria e a deixar a Obra de Verdade desvendar-

se em você e viver-se. 

 

… Silêncio… 

 

Quaisquer que sejam as oportunidades que você tenha para encontrar os povos da 

natureza, para encontrar as outras dimensões, tudo isso, que podia, ainda, parecer-lhe 

maravilhoso e mágico, e tão facilitador para seu ser eterno, tudo isso se apaga, também, 

para que você fique nu, para que não haja mais barreira nem distância com a Verdade, com 

a Evidência. 

 

Eu nada venho prometer-lhe, nem em termos de tempo nem em termos de espaço, eu 

atraio, simplesmente, sua atenção ao que há a viver; qualquer que seja sua história, 

qualquer que seja seu estado, quaisquer que sejam seus sonhos, isso é bem real, e é, aliás, 

a única realidade imutável e que não desaparece, jamais. 

Quer você tenha escolhido a Liberdade associada a uma forma, quer tenha escolhido os 

mundos carbonados livres, quer tenha escolhido a Eternidade total, isso não faz diferença 

alguma, porque o ponto de passagem é exatamente o mesmo; qualquer que seja seu 

destino, qualquer que seja sua destinação, qualquer que seja seu estado, não há qualquer 

diferença e qualquer distância. 

 

… Silêncio… 

 

É nesse espaço de Silêncio que você vive, aqui e agora, como em outros lugares e por toda 

a parte, que se desvenda esse Inefável, não mais para monopolizá-lo, não para falar dele 

nem, mesmo, para justificar-se, nem, mesmo, para ter a menor prova dessa verdade. 

Isso, você apenas pode vivê-lo tornando-se ele, apenas sendo-o. 

 

… Silêncio… 

 

Então, isso havia sido dito: «Ame e faça o que lhe agrada». 

Não o que agrada à sua pessoa, mas o que agrada à Eternidade, ou seja, tornar-se não 

mais, unicamente, um semeador de Luz, um ancorador de Luz ou um liberador, mas ser, 

simplesmente, você mesmo, que acolhe, com a mesma equanimidade, tanto as alegrias 
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como as dores, os sofrimentos como os medos, e o Amor, do mesmo modo, sem diferença, 

sem distinção. 

 

Nesse espaço nada há a provar, nem a você nem ao outro, nem à sua família nem ao seu 

amado. 

Nada há a defender nem nada a disfarçar, e lembre-se de que as próprias palavras que 

você colocaria acima, em definitivo, seriam apenas um desvio ou uma farsa em relação à 

Verdade. 

 

… Silêncio… 

 

O Coro dos Anjos e o Espírito do Sol cantam em você, agora, sua sinfonia, de maneira 

permanente, sem desvios, sem sombra e sem álibi. 

 

Assim, onde quer que você esteja, nós estamos aí, cada um de você e cada um de nós. 

 

O que sai daí, desse estado – que não é um nível nem um estado – é, simplesmente, a 

vacuidade e a Evidência. 

Essa Evidência não tem necessidade nem razões nem justificações. 

Ela de nada tem necessidade, nem mesmo de você, nem mesmo de nós, nem mesmo de 

um cenário final concernente aos mundos ditos carbonados. 

 

Cada um de você é capaz de observar, a partir da consciência efêmera, esses momentos 

de desaparecimento e esses momentos de Evidência, que em nada se baseiam, nem 

mesmo na vibração, nem mesmo na energia, mesmo se existam testemunhos e marcadores 

ao nível de seu corpo, que foram nomeados Portas ou Estrelas ou centros de energia; isso é 

acessório agora, porque mesmo isso não tem mais outra utilidade que não ser, de algum 

modo, os marcadores de sua verdade, mas eles não são, eles mesmos, a Verdade. 

 

… Silêncio… 

 

Aí está a Vida, que não depende mais de uma onda, que não depende mais de uma 

vibração, que não depende mais de uma consciência nem de qualquer movimento da 

consciência. 

 

O que se vive é, portanto, a transcendência perfeita do que é limitado, ainda, nesse Ilimitado 

já tão presente e tão pregnante. 

 

Aí está a escola da Vida, não uma escola que lhe ensinaria o que quer que seja, nem 

mesmo responderia a uma interrogação qualquer, mas vem impor-se na evidência dela 

mesma, aí, onde não há mais palavras nem forma, nem estado nem futuro. 

 

Então, você se tem aí onde eu estou. 

 

… Silêncio… 

 

Escute e ouça, bem além de minhas palavras, bem além de sua pessoa, o que eu ressoo 

em você, o que se propaga em você. 
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Nesse lugar, você percebe as vaidades sucessivas de suas investigações, de vida em vida, 

você percebe a perfeição do Espírito, já perfeito, e que nada tem, portanto, a melhorar, a 

provar. 

Só o jogo de sua alma, se ela ainda está presente, pode parecer fazê-lo oscilar e passar de 

um estado a outro, até que você viva que não há outro estado, que não há estado 

específico, que não há forma. 

Você escapa, assim, do condicionamento da forma, mesmo em mundos livres, você escapa, 

assim, da avidez da experiência da consciência, e você permanece aí, tranquilo e imóvel, no 

sopro de verdade, no êxtase. 

 

… Silêncio… 

 

Aproveite do Silêncio, aproveite de sua presença e da minha e de cada um de nós. 

Aproveite do instante que você se oferece para escutar-me, ouvir-me ou ler-me. 

Não se segure nas palavras nem em qualquer identidade, a minha como a sua, que fazem 

apenas passar. 

Permaneça além de tudo o que pode falecer, permaneça presente e ausente, tanto a si 

mesmo como ao mundo. 

 

… Silêncio… 

 

Nesses silêncios cada vez mais vastos, cada vez maiores, os últimos limites caem, as 

últimas resistências esvanecem-se. 

As Trombetas do Espírito, que soam em seu Templo interior, derrubam os últimos muros, as 

últimas pedras que lhe pareciam fazer obstáculo à sua liberdade. 

 

… Silêncio… 

 

Mesmo em você, se há o Fogo do Coração, ele se torna um bálsamo que apazigua, que faz 

apenas queimar os fantasmas efêmeros da evolução ou da melhoria porque, aqui, tudo 

sempre foi perfeito e permanece assim, para sempre. 

Estabelecido aqui, você de nada mais tem necessidade, você nada tem a mostrar nem a 

demonstrar, você nada tem a justificar, você nada tem a criticar porque, nesse espaço, que 

não é mais um lugar, você não pode ver qualquer diferença e você se apercebe de que tudo 

é perfeito, mesmo em toda imperfeição. 

Tudo isso faz apenas passar e deposita-o ao que você é e no que você é. 

 

… Silêncio… 

 

Escute e ouça o canto do Silêncio e a evidência desse Silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Dessa maneira, é-lhe dado a viver essa Eternidade e essa Verdade, a única, que não pode, 

jamais, ser afetada por qualquer experiência ou qualquer forma que seja. 

 

… Silêncio… 
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Suas palavras e minhas palavras, seus pensamentos que podem advir, fazem apenas 

mostrar-se e desaparecer, por sua vez. 

 

… Silêncio… 

 

Coloque-se, ainda mais profundamente, nessa Evidência. 

Nada procure, nem energia, nem vibração, nem pensamento, nem visão, mesmo aquela do 

coração. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe, simplesmente, ser o que é. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, você não se nutre nem de suas palavras nem de minhas palavras, você se nutre, 

exclusivamente, de si mesmo, aí, onde tudo é doação, aí, onde tudo é gratidão. 

 

Aí onde você está, aí onde eu estou nada falta, nada pode faltar e nada faltará, jamais. 

É nesse espaço que você se afirma em presença nesse mundo, em presença em sua vida. 

 

Nesse espaço não há mais qualquer pedido a formular e nada a conquistar. 

A própria noção de evolução torna-se caduca e risível. 

 

Nesse espaço, nada há a reter, há apenas que sentar-se, na presença da Evidência. 

Não há Luz a procurar nem reencontro a viver. 

Você compreendeu, é o momento de pôr-se a nu, em face de si mesmo e olhar-se, sem 

culpa, sem julgamento e sem opinião, simplesmente, olhar, com lucidez, todo esse efêmero, 

quer ele concirna ao seu corpo, aos seus pensamentos ou ao que você poderia nomear, 

ainda, seu carma, que não lhe pertence mais, mas que pertence à pessoa limitada. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse espaço, a oração é espontânea. 

Ela não é um esforço e, ainda menos, um pedido, ela é apenas agradecimento para a 

Verdade e agradecimento para a Evidência. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, quando nada mais resta daquilo a que você pode identificar-se, no que você pode 

projetar-se, você é a Vida e você é a Verdade, e você é o Caminho, não aquele que você 

percorre, mas aquele que você ouve, no Silêncio de seu ser. 

 

… Silêncio… 

 

O que você percebe agora, ou a ausência, mesmo, de percepção, é apenas o testemunho 

da Evidência. 
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… Silêncio… 

 

No momento em que você não está aí, nesse Centro do Centro, nesse Coração do Coração, 

nesse espaço sem espaço, não se esqueça de que você pode ali recorrer, sem esforço e 

sem dificuldade, e sem ritual ou sem técnica. 

Nisso, você é a Luz, aquela do Sol que ilumina esse mundo, como o Espírito que ilumina 

sua alma ou sua pessoa. 

Lembre-se de que para nada serve querer ter ou manter essa Evidência, ela está aí, à 

profusão, assim que você aceita nada segurar, nada desejar, a partir do momento em que 

você aceita nada ser. 

 

… Silêncio… 

 

Todas as frases que eu pronuncio, que eu comunico, todos os silêncios são apenas, em 

definitivo, o único e mesmo testemunho do que você é. 

 

Nesse lugar não há dificuldade. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse lugar há apenas o Amor. 

E esse Amor é o Amor, é Tudo. 

 

… Silêncio… 

 

Escute e ouça o que lhe diz o Silêncio, o que lhe diz a Graça, que toca, assim, de maneira 

cada vez mais intensa, a Evidência do que você é, além de sua forma, além da alma e além 

da consciência. 

Tudo se resolve. 

Então, viva sua evidência, sem medida e sem desmedida, apenas isso, porque, nessa 

evidência, nada há a quantificar e nada a rejeitar. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse lugar, mesmo seu sopro parece imóvel, mesmo seu sopro é suspenso. 

 

Lembre-se de que qualquer elemento que reste em seu efêmero – em seu corpo efêmero ou 

em sua vida efêmera – tem necessidade apenas disso: da Evidência, do Amor e da Graça. 

 

Você tem colocado o Amor à frente? 

À frente, mesmo, de sua pessoa? 

À frente, mesmo, de sua história? 

À frente, mesmo, de seus apegos? 

Então, se a resposta é sim, você está livre, inteiramente livre. 

 

… Silêncio… 
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Perceba a evidência desse Silêncio e o silêncio da Evidência. 

Você ali está. 

 

… Silêncio… 

 

Mesmo seu nome não é mais do que uma distante lembrança, um sonho. 

Nessa Evidência, todo o resto, tanto nesse mundo como alhures, é apenas um sonho que 

faz apenas passar, ao qual você se segura, por momentos – e, como você constata, cada 

vez menos – porque a Graça da Luz e sua Inteligência ali o empurram; o que quer que você 

encontre ali para dizer ou a redizer, isso nada muda. 

Você é o que você é, filho do Um, Fonte, você mesmo. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse Silêncio não há densidade nem leveza. 

Não há imagem, nada há a ver. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, ao manter esse Silêncio além de minhas palavras, nada mais resta que não o que você 

é. 

Então, o que você se oferece a si mesmo a viver, agora, ao ler-me, ao escutar-me, é-lhe 

dado a viver sozinho, é-lhe dado a viver isso na natureza, com seus habitantes, é-lhe dado a 

viver em face de cada irmão e irmã que apareça em uma forma aos seus olhos nesse 

mundo, do mesmo modo. 

 

… Silêncio… 

 

Tudo é, em definitivo, visto do exterior, apenas sua faculdade de confiar no que você é e 

não mais confiança em você ou em qualquer história que seja, nem desse mundo nem de 

outro mundo. 

Nessa Evidência, não há necessidade de qualquer mundo nem de qualquer dimensão, de 

nada há necessidade. 

Não há, tampouco, que fornecer esforço. 

 

… Silêncio… 

 

Você que se tem aí, no coração de cada um, você está em seu exato lugar. 

É, aliás, o único lugar que não conhece qualquer limite, de pessoa ou de forma. 

Assim, de meu coração, eu dirijo ao seu coração a mesma Verdade e o mesmo Silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse espaço, todos os espaços estão presentes; nesse tempo, todos os tempos estão 

presentes. 

Nesse tempo e nesse espaço, tudo é resolutório, tudo é bênção. 

Então, de meu coração, eu abençoo seu coração. 
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… Silêncio… 

 

Nessa Evidência, você se dá conta de que nada há a defender e nada a reivindicar, que há 

apenas a suavidade, a suavidade, mas, também, a força e a potência da Verdade. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse espaço, você se dá conta de que nada há a preservar, de que nada há a querer. 

Você não está mais, unicamente, nos Ateliês da Criação, mas na própria fonte da Criação. 

Você é o Alfa e o Ômega, sem poder definir o que é da ordem do Alfa e o que é da ordem 

do Ômega, porque o Alfa e o Ômega são a mesma coisa. 

Não há que se deslocar, nada há que deslocar-se. 

 

… Silêncio… 

 

E o Silêncio prolonga-se. 

Quaisquer que sejam minhas palavras, não há nem lassidão nem interrogação. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse Silêncio, você de nada depende, você por nada é limitado. 

Nenhuma crença pode manter sua escravidão, nenhuma história pode ser interpretada. 

É assim que você se reconhece a cada sopro, cada vez mais claramente, cada vez mais 

facilmente. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, você experimenta a vacuidade. 

Quer você tenha desaparecido ou esteja presente, nada muda, você se nutre, você se 

regenera, você se vivifica. 

 

Nesse Silêncio, eu volto a abençoar sua Presença e sua Ausência. 

 

Ação de Graça perpétua, contentamento infinito e sem fim. 

 

… Silêncio… 

 

Você, Filho Ardente do Sol, batizado no Espírito de Verdade, você, aquele que ressuscitou, 

acompanhe-me nesse contentamento e em sua Evidência. 

Não fique para trás, não tenha qualquer resistência. 

 

Você é a Alegria. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe o perfume de sua essência explodir aos olhos do mundo porque, nessa Evidência, 

nenhum olhar e nenhuma palavra pode alterá-lo. 

Permaneça em sua verdadeira morada e, aí, por sua vez, ame. 
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Ame e abençoe todos aqueles que você conhece e, também, todos aqueles que você não 

conhece. 

Quer eles sejam amigos, quer eles sejam inimigos, de qualquer idade que eles sejam, de 

qualquer natureza que seja sua relação ou sua ausência de relação, não faça diferença. 

Aliás, você não pode fazê-la, se você se tem, realmente, aí, porque você nada tem a decidir. 

As bênçãos emanam de você sem que você o deseje ou sem que você pense nisso. 

Do mesmo modo que o Sol nutre cada um da mesma maneira, do mesmo modo, conceda 

sua Luz a tudo o que você encontra; quer sejam situações, quer seja um amigo, quer seja 

um inimigo, tudo isso não existe. 

Você não depende de qualquer condição nem de qualquer limite para ser o que você é. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, agora, enquanto minhas palavras espaçam-se e apagam-se, elas permanecem vivas 

em você, porque são palavras de vida, palavras de abundância, elas são o Juramento e a 

Promessa, elas são o Coro dos Anjos como as Trombetas que ecoam em seu céu e em 

você. 

 

… Silêncio… 

 

No Silêncio que está aí, nós depositamos, juntos, tudo o que pode parecer-lhe e parecer-me 

ser, ainda, distância, porque toda distância é ilusória. 

 

Permaneça na Liberdade do ser, permaneça na Liberdade daquele que nada é. 

 

… Silêncio… 

 

Você, que é o amigo e o amado de toda vida, você, que é toda vida, em qualquer forma e 

em qualquer dimensão que seja. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse Silêncio, a Evidência está aí. 

 

Nesse Silêncio, o Amor está por toda a parte. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse Silêncio, vive-se, intensamente, a Nova Eucaristia. 

 

… Silêncio… 

 

Em cada coração, onde quer que esteja sobre a Terra, quer ele esteja em seu peito ou no 

peito do velho que se apaga ou da criança que respira pela primeira vez, não há diferença. 

É isso o que lhe prova o Silêncio, é isso o que lhe prova a oração do coração, que não tem 

objeto, nem sujeito, nem intenção, nem desejo. 

 

… Silêncio… 
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É claro, em outro momento, haverá palavras, haverá questões. 

Mas essas palavras e essas questões apoiar-se-ão, antes de tudo, na intensidade do 

Silêncio, para dali perceber a resposta que não se apoia nas palavras, mas que se apoia 

apenas na Evidência. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o abençoo, ainda e sempre, porque o que posso eu fazer mais do que abençoar sua 

Presença, como abençoar sua Ausência? 

Nada há de mais primordial porque, nessa oração e nessa bênção não há o menor espaço 

para o caminho da dúvida ou do sofrimento. 

Meu amigo, meu amado, o que dizer-lhe de mais ou de menos? 

O que retirar de minhas palavras ou o que acrescentar às minhas palavras? 

Minhas palavras são, em definitivo, apenas o que ritma sua Presença e sua Ausência. 

Elas não têm vocação para nutri-lo ou para questioná-lo, mas, simplesmente, pô-lo em 

ressonância com sua Evidência. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, o que você pensa ter, ainda, a resolver? 

O que você pensa ter, ainda, a elucidar? 

A compreender ou a viver? 

Você é, você mesmo, a resposta; o que quer que diga sua pessoa, o que quer que lhe diga 

seu sofrimento ou sua alegria, ele fará, de qualquer modo, apenas passar. 

Não se esqueça de que você nada pode tornar perfeito, porque tudo já é perfeito no que 

você é. 

 

… Silêncio… 

 

Então, eu deposito, em você, todas as graças necessárias, todas as alegrias e todas as 

evidências. 

Então, eu deposito, em você, o que você é, o que você sempre foi e o que você será, 

sempre, que não depende de uma pessoa, nem da sua, nem de uma circunstância, nem de 

um tempo, nem de um espaço, nem de uma cronologia, nem do dia, nem da noite. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o deixo, agora, na presença da Evidência, na presença de si mesmo, antes de voltar 

porque, em definitivo, eu jamais parto, assim como você não parte, jamais. 

Você faz apenas abrir os olhos à realidade de sua consciência nesse mundo, como em todo 

mundo, mas essa Evidência não poderá mais, jamais, desaparecer, nem, mesmo, dar-lhe a 

impressão de afastar-se. 

 

… Silêncio… 

 

Dê-me sua bênção. 
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… Silêncio… 

 

Partilhemos a Evidência, partilhemos o Silêncio, partilhemos a doação da Vida e a doação 

da Graça. 

 

… Silêncio… 

 

Permaneça na Evidência. 

Você, Filho Ardente do Sol, filho da lei de Um, Fonte, você mesmo, em todo universo e em 

todo multiverso, em qualquer dimensão que seja, porque tudo isso é apenas especificidade. 

Você é bem mais do que o conjunto dessas especificidades, e você é bem menos do que o 

que você acredita ser na pessoa, quando ela se exprime ou manifesta-se. 

Você é pó, e você é Luz, tudo depende apenas de você. 

Eu o amo. 

 

Permita-me depositar sobre os seus ombros o Manto da compaixão e da humildade. 

Volte a você, em seu mundo exterior, mas permaneça na Evidência de seu coração. 

 

Eu me calo alguns instantes agora, e comunguemos juntos. 

 

… Silêncio… 
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O IMPESSOAL – Parte 2 – Setembro de 2016 

 

Meu amigo, meu amado, meu irmão, após a evidência do Silêncio vamos, você e eu, onde 

quer que você esteja, em qualquer tempo e em qualquer espaço que você esteja, 

mergulhar, se você aceita, juntos, no Mistério da Vida, no Mistério da Verdade, para que se 

levante, em você, o que ainda pode restringi-lo à plenitude da Eternidade. 

Então, aqui ou alhures, em seu coração como em todo coração, fundimo-nos na indizível 

alegria do Amor incondicionado revelado. 

E você e eu, no mesmo sopro, além de nossas formas e além, mesmo, do Informe, nós nos 

mantemos. 

 

Nesse Silêncio sagrado de onde vem e para onde tudo volta, em cada consciência como em 

cada forma, nós imergimos, nós nos nutrimos, nós estancamos nossa sede e instalamo-nos 

na Paz. 

O Fogo do Espírito, batismo ígneo, desfralda a vibração do Único no acolhimento 

espontâneo do Espírito do Sol. 

Nós nos deixamos, cada um de nós, abraçar pela compaixão e abrasar no Fogo da 

Verdade. 

 

Pela potência dos Quatro Vivos, pela potência de Ehieh Asher Ehieh, nós desvendamos, 

juntos, o Espírito de Verdade no Amor incriado, fonte de toda vida, de toda animação, de 

toda forma e de todo mundo. 

O sopro do Fogo, o sopro do Ar, o sopro da Água e o sopro da Terra juntam-se ao Éter, ao 

coração do Silêncio e ao coração da beleza. 

Juntos, nós mergulhamos no Oceano primordial e, no entanto, jamais nascido e, no entanto, 

que não acaba, jamais. 

 

A vibração do Éter, do Fogo original, ele também não nascido, ele também que não 

desaparece, jamais, realiza, em cada um de nós, a fusão da Tri-Unidade, que ativa o 

conjunto de estruturas de Luz conhecidas por inúmeros de vocês e experimentadas por 

inúmeros de vocês. 

Quer seja em uma das Coroas radiantes, quer seja na Onda de Vida, quer seja no Canal 

Mariano, nós acolhemos o Paráclito que instala, em cada um de nós que o acolhe, o sopro 

da Eternidade. 

O Espírito sopra quando ele quer e onde ele quer, existem, entretanto, circunstâncias, tanto 

aqui como em outros lugares, que são apoios importantes para a manifestação do Espírito 

do Sol. 

 

Em sua qualidade de Filho Ardente do Sol, em sua qualidade de KI-RIS-TI, desvenda-se a 

quintessência do «Eu sou Aquele que eu sou», do «Eu sou Um», que vem preencher os 

interstícios residuais das resistências de cada um de você, que não são oriundas de 

qualquer retribuição, mas, sim, unicamente, das circunstâncias residuais do confinamento 

nesse mundo, que põem fim às últimas linhas nomeadas «de predação», que possam, 

ainda, subsistir pelo hábito ou devido, mesmo, à consciência coletiva, que permitem, hoje, 

assentar e magnificar sua função, independente de sua pessoa de semeador de Luz nesse 

mundo. 
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Nesse espaço você viverá, se já não foi feito, que a melhor das ações para servir à Luz e ao 

Amor que é você é, justamente, a não ação. 

Essa não ação não é inação, nem, mesmo, repouso, é certeza inabalável do que você é, o 

que eu nomeei, há alguns instantes, a Evidência. 

Ao desvendar, assim, a Evidência, em cada uma das parcelas de sua consciência e de seus 

corpos, nós reunificamos o que lhe parece não estar, ainda, unido, o que lhe parece, ainda, 

estar distante da verdade do que você é, e vem queimar, amaciar e pacificar o que deve sê-

lo, tanto em sua consciência como em seus corpos, do mais grosseiro ao mais sutil. 

 

A liberdade interior, como a liberdade de seus corpos está inteiramente presente, a partir do 

instante em que você nada procura reter nem preservar. 

Nessa fé e nessa inocência realizam-se as últimas alquimias, que lhe dão a completar e a 

concluir as diferentes Núpcias vividas no curso desses numerosos anos. 

Assim, batizado no Espírito de Verdade, renascido na Liberdade do ser e do não ser, 

ativam-se, em você, as últimas Portas vibratórias localizadas em seu sacrum e ao redor de 

seu sacrum, o que lhe dá a viver sua própria Liberdade e a cessação de qualquer engrama 

residual, memorial ou ligado aos seus medos. 

 

Nesse instante, aqui como por toda a parte, a vida oferece-lhe o que é útil e necessário para 

completar e viver o que você é, para além de toda contingência, de toda pessoa, de toda 

dimensão como de qualquer mundo. 

 

Nesse instante, enquanto o movimento da Terra, em seu ciclo anual, é um movimento de 

interiorização, de recuo, inicializado e iniciado pelo equinócio de outono permite-lhe reunir-

se no coração de si mesmo, nesse espaço de Evidência, nesse lugar que não é um e que, 

no entanto, é preciso nomear, assim que a palavra faz-se Verbo. 

Assim, ao reunir a co-criação consciente do Masculino sagrado e do Feminino sagrado na 

Androginia Primordial, realiza-se em cada um de você a última junção entre o que faz 

apenas passar e o que é eterno. 

Não se trata mais, unicamente, de pôr em adequação o que é da ordem do efêmero e o que 

é da ordem da Eternidade. 

Por seu posicionamento, por seus atos, por sua reflexão interior foi-lhe dada, durante esses 

anos, a oportunidade de escolher, a oportunidade de viver sua atribuição, também, de 

transformá-la, o que permite cinzelar sua eternidade, em adequação a mais perfeita com 

sua essência. 

 

Nesses últimos momentos do que subsiste a ser separado e dividido, tanto em você como 

por toda a parte nesse mundo, essa alquimia final, além de todas as aparências como de 

todos os sofrimentos, faz você entrar, diretamente, em sua morada de Eternidade, em sua 

Morada de Paz Suprema, na qual todo o resto que constitui sua vida nesse mundo, suas 

memórias e suas experiências, não tem mais razão de ser, não tem mais razão de 

apresentar no que você é ou através do que você é. 

 

Você é convidado, neste período deste tempo terrestre, a permanecer – além, mesmo, dos 

apelos da Luz –, a permanecer ao centro de si mesmo, espaço de resolução e de 

transcendência total. 

Inúmeros de você vivem essa última transubstanciação, passagem de uma forma ao sem 

forma ou a outra forma, nomeada, há muito tempo, a lagarta e a borboleta. 
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Além da metáfora e além da imagem, permanece a verdade essencial da mutabilidade da 

vida, assim como de sua permanência, qualquer que seja sua morada de eleição. 

 

Além da evidência do Silêncio, eu o convido, porque seu coração convida-o, não mais a 

escolher, não mais a ser atribuído, mas, sim, a posicionar-se, de maneira cada vez mais 

evidente, na Verdade e na Liberdade de sua consciência e de seu Espírito. 

 

Cada um de você está aí, doravante. 

Quer tenha o conhecimento, a presciência ou a ignorância, nada muda. 

No plano da Luz, não há nem erro, nem encurtamento, nem, mesmo, lentidão. 

Há apenas o desvendamento da Graça segundo o que foi preestabelecido para cada um de 

você há muito tempo, que não depende de qualquer ciclo e que não depende, mesmo, 

desse ciclo final da Terra, para que você se liberte e seja liberado do que pode, ainda, 

parecer-lhe bloquear ou resistir. 

Quer isso se inscreva em seu corpo, quer inscreva-se em seu mental, quer inscreva-se em 

suas memórias, você tem, doravante, a cada minuto, a possibilidade de ser regenerado e 

ressuscitado, o que faz destroçar os últimos limites, as últimas memórias, as últimas 

resistências. 

 

Muito tempo os intervenientes falaram de contato com os Elementos, com os povos da 

natureza, com os planos multidimensionais. 

Tudo isso foi apenas uma preparação para viver, você mesmo, em sua inteireza, sem 

fardos, sem resistências e, eu diria, em todo conhecimento do que você é. 

Isso se junta ao que foi explicado sobre a Autonomia e a Liberdade, que se atualiza sempre 

mais, em cada uma das circunstâncias de sua vida, de seu corpo, de suas afeições, de seus 

corpos sutis, como de sua consciência. 

 

Esse convite não é um encontro dado a um momento preciso, nem programado a uma data 

precisa, mas é um convite, doravante, permanente, que supera, amplamente, o âmbito da 

ação de Graça ou do estado de Graça. 

Se necessário ali pôr uma palavra, ela seria aquela do contentamento, no qual a fonte de 

contentamento nada mais é que não o que você é, que põe fim a toda necessidade, a toda 

obrigação desse corpo como nessa consciência nesse mundo. 

O momento é chegado, não mais de escolher, não mais de decidir, mas de aceitar a 

evidência. 

Você é pó e você retorna ao pó, em toda aparência como em toda forma, e põe-se a nu, 

coisa que será vivida, assim como foi anunciado há muito numerosas centenas de anos 

nessa Terra, e que foi nomeado, por vezes, de Ascensão. 

 

Cada um de vocês, onde quer que seja nessa Terra, vive, à sua maneira, esse processo. 

Quer ele passe pelo corpo, quer passe pela saúde ou a doença, quer passe pela diminuição 

ou, ao contrário, pela expansão, o resultado é o mesmo, o que faz, para inúmeros de vocês 

que viveram as etapas preliminares, quer sejam as Coroas radiantes, quer seja a Onda de 

Vida, quer seja pela Shakti ou por qualquer outra estrutura vibral manifestada e vivida em 

seu corpo, realizar não mais, unicamente, a Nova Eucaristia, mas a ativação franca e 

completa da Lemniscatasagrada, do Vajra ou Fonte de Cristal, que implementa e põe em 

ação a Merkabahinterdimensional pessoal e coletiva ao mesmo tempo. 
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Como havia enunciado Maria, humana, que tomou numerosas formas nesse mundo, veio 

dizer-lhes, anunciá-lo a vocês e prepará-los. 

Nada mais há a esperar, não há mais calendário a olhar; os prazos, tais como lhes foram 

comunicados no ano anterior, estão, doravante, concluídos. 

Viver na evidência do Silêncio propicia uma alegria, mas essa alegria não é mais, 

unicamente, uma alegria sem objeto, ela não depende de qualquer circunstância. 

É nesse sentido que eu o nomeei contentamento, porque o contentamento vive-se, 

quaisquer que sejam as circunstâncias de sua idade, de suas estruturas ou de seus planos 

sutis. 

Isso quer dizer, também, que há, em cada um de você, a mesma Evidência, reconhecida ou 

não, mas trata-se, exatamente, da mesma Liberdade, da mesma Graça, da mesma Luz, do 

mesmo Amor. 

Tudo depende de seu posicionamento na consciência. 

O que foi nomeado o ponto de vista é, certamente, diferente para cada um de vocês, porque 

colorido por memória, história, resistências ou apegos, mas, em definitivo, é a mesma 

Evidência, ainda mascarada, por vezes, pelo barulho feito por suas próprias resistências, 

criadas por vocês mesmos no confinamento, e no qual não há nem culpa nem, mesmo, 

responsabilidade. 

 

Cada um de você está, agora, na hora não mais, unicamente, de seu alinhamento, de sua 

reconexão, mas, bem mais, da explosão da Verdade nesse mundo. 

Como cada um de você, talvez, observou, a sucessão de eventos, quer seja ao nível 

geofísico, quer seja ao nível cósmico, quer seja na consciência social coletiva humana, é a 

mesma. 

 

Nesta semana desse tempo específico da Terra, no qual se festejam os Arcanjos, festejam-

se, no mesmo tempo, as etapas finais e últimas de sua ressurreição, de seu renascimento e 

de sua Liberdade. 

Lembre-se de que nada há a preparar, que nada há a antecipar, que nada há a prever 

concernente ao Espírito, concernente à sua vida. 

Não é, contudo, questão de não enfrentar suas responsabilidades efêmeras nesse mundo, 

mas, sim, deixá-las desaparecer por si mesmas, pela ação da Graça e pela ação do 

Silêncio, que o levam a sair, definitivamente, para inúmeros de vocês, de todos os jogos de 

ação-reação, como de todos os jogos da causalidade. 

Na Luz, no Amor, na evidência do Silêncio, na Morada de Paz Suprema não podem existir 

reticência ou resistências, não podem existir coisas ou elementos que se oponham à Luz. 

 

A aparência do combate que se desenrola em você, entre suas duas partes, efêmero e 

eterno, como o que se desenrola sob os seus olhos, em seu mundo, é apenas o resultado 

desse ajuste final de retirada e de implantação da Eternidade a partir do Coração do 

Coração. 

 

As circunstâncias de sua vida, quer elas sejam em seu círculo próximo como na escala da 

Terra inteira, estão aí, eu repito, a despeito de algumas aparências, apenas para permitir-lhe 

experimentar sua Liberdade e experimentar sua Eternidade. 

Mais do que nunca, hoje, eu digo ao seu coração, onde quer que você esteja: nada procure, 

acolha, simplesmente, a Evidência, acolha. 
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Toda a dinâmica da Ascensão, da Merkabah interdimensional, da Onda de Vida, do Canal 

Mariano, de suas Coroas radiantes está, hoje, sob o efeito da ação de Graça e da evidência 

da Verdade. 

Você nada tem a preparar, você nada tem a trabalhar, nada tem a melhorar, nada tem a 

erradicar, você tem apenas que estar na fé e na confiança total na ação da Luz, além de sua 

pessoa. 

 

Nenhum elemento do que pertence ao seu efêmero pode frear, doravante, o que entra em 

manifestação e em revelação. 

Então, além das frases empregadas pelo Comandante dos Anciões, concernentes ao medo 

ou ao Amor, eu diria que, hoje, mesmo o medo não pode mais ser capaz de resistir ao 

Amor. 

Mesmo se você crê, ainda, em alguns medos que se manifestam em sua consciência e em 

sua pessoa, eles nada mais podem. 

Eles requerem apenas uma única decisão, aquela de voltar-se, na integralidade, para o que 

você é. 

Tudo emergirá daí. 

O bálsamo de vida será aplicado sem que você mesmo tenha necessidade de qualquer 

ação sobre esses elementos ainda dissonantes. 

 

Deixe-se, simplesmente, investir pelo que você é, na totalidade. 

Procure, cada vez menos, uma explicação nesse mundo, concernente à razão ou à lógica. 

Em outras palavras, fie-se em seu coração não, unicamente, na resposta do coração, mas, 

além da resposta positiva ou negativa de seu coração, concernente a qualquer 

questionamento, deixe o que foi nomeada, há muito tempo, a Fluidez da Unidade habitá-lo. 

Deixe-a trabalhar, seja o fiel observador que desaparece, mesmo, de sua própria 

observação. Aí, você se demonstrará e demonstrará à Inteligência da Luz que você, 

portanto, tornou-se essa Luz que você, talvez, tanto procurou. 

 

A hora é a hora da Ressurreição, a hora do Apelo de Maria, a hora da Liberação e a hora da 

Liberdade. 

 

O conjunto de eventos e de circunstâncias que devem advir à sua consciência como na 

escala do Sistema Solar realiza-se, nesse momento mesmo, sob os seus olhos. 

O que foi inscrito em um determinado ciclo, entre 2005 e o ano 2012, período de sete anos, 

explicado de diferentes modos, por diferentes vozes, quer concirna à reabsorção de 

Mercúrio na protosfera Solar, quer concirna ao desaparecimento da lua, quer concirna aos 

movimentos geofísicos e as inumeráveis reversões da consciência coletiva como de sua 

própria consciência, tanto efêmera como eterna, desenrola-se neste período. 

 

Existem, para inúmeros de você, mudanças, quer sejam ao nível corporal, quer sejam ao 

nível de sua vida. 

Elas não foram decididas por você, nem, mesmo, decididas pelo ambiente ou pelas 

pressões do ambiente, mas, unicamente, pela presença da Luz e do Amor por toda a parte 

na superfície desse mundo. 

 



23 
 

Há numerosos meses, o Comandante dos Anciões conferenciou-lhes sobre a densificação 

da Luz adamantina, dos Agni Deva nas estruturas nomeadas Portas e Vórtices de seu 

corpo, mas, doravante, de maneira tangível e palpável, por toda a parte nesse mundo. 

 

O que lhes é solicitado pela própria vida, hoje, é a confiança na Luz e não uma confiança 

qualquer em você ou em sua vida. 

Assim que você viva não mais, unicamente, o que foi nomeado Abandono à Luz, mas, sim, 

real e concretamente, a presença da Luz, todos os elementos de sua vida, como de sua 

consciência, apresentam-se, em você, com evidência. 

 

Além do medo e do Amor há apenas dois movimentos: aquele da densidade, aquele da 

leveza. 

Um movimento qualificado de «para baixo» e um movimento qualificado de «para o alto». 

Ninguém poderá ficar a meio caminho, em um pseudo equilíbrio do efêmero e do Eterno. 

Lembre-se de que nada há a escolher, lembre-se de que não há mais atribuição, mas, 

simplesmente, a evidência, não mais, unicamente, do Silêncio, mas a evidência no plano da 

terceira dimensão desse mundo, do que você tem conduzido, do que você tem vivido, do 

que você tem soltado ou não. 

 

A confiança na Vida e a confiança no Amor, mesmo se seu caminho de vida nesse mundo 

pareça-lhe ser desprovido de amor, isso não é verdade. 

Qualquer que seja sua percepção, qualquer que seja seu humor, além de todos esses jogos 

há a Verdade e sua Evidência. 

Como eu o disse, aberto a cada um de você, a partir do instante em que você aceita não 

mais fazer o que lhe dá na cabeça, não mais fazer segundo seus desejos, segundo o que 

você nomeia ou nomearia, ainda, sua evolução, mas, bem mais, na rendição sem condição 

a essa Eternidade, não mais pedindo, não mais orando, não mais evocando, mas, sim, aí 

também, desaparecendo de todo jogo pessoal. 

Lembre-se de que não é questão, para isso, de isolar-se, que não é questão, para isso, de 

deixar quem quer que seja ou o que quer que seja, mas, simplesmente, estar disponível, no 

acolhimento da Luz. 

Não mais, unicamente, para viver o efeito da Luz, não mais, unicamente, para ascensionar 

ou ser liberado, mas para ser, simplesmente, o que você é, desde sempre, qualquer que 

seja sua forma, qualquer que seja seu caminho, quaisquer que sejam suas crenças ou 

quaisquer que sejam suas vivências. 

 

Se você aceita isso, e não é uma aceitação que se situe ao nível de uma escolha mental, 

mas uma aceitação que vem do coração, no qual a fé e a confiança na Luz tornam-se não, 

unicamente, onipresentes, mas, verdadeiramente, inexoráveis. 

Naquele momento, qualquer que seja seu estado vibratório, qualquer que seja o estado de 

sua consciência, quaisquer que sejam as estruturas vibrais presentes ou ausentes, 

manifestadas ou não, você não depende mais disso, nem da vibração, nem da consciência, 

nem da melhora de qualquer circunstância que seja, nem de qualquer mudança querida, 

desejada ou recusada. 

 

Há, simplesmente, a viver a fé em seu sentido o mais nobre. 
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É preciso aceitar ver suas últimas crenças, para cada um de você, esvanecer-se, a partir do 

instante em que você não as segura mais, a partir do instante em que você é capaz de ver-

se agir, na pessoa, como ser em sua eternidade. 

Não há nem dificuldade nem esforço, nem trabalho. 

Há, justamente, exatamente o oposto, ou seja, parada de toda vontade, de toda busca, 

como foi exprimido, longamente, por um denominado Bidi, há numerosos anos. 

 

Há numerosos anos, foi-lhe explicado e demonstrado o conjunto de estruturas vibrais que 

inúmeros de você viveram, quer seja de modo gradual, quer seja de modo brutal, 

intermitente ou permanente. 

A vida, doravante, e de maneira cada vez mais penetrante e evidente, dar-lhe-á a viver, 

precisamente, o que você deve viver para estar vivo além desse mundo. 

 

Antes que a liberdade interior torne-se, também, a liberdade dimensional, é preciso que sua 

fé, sua confiança, sua consciência descubram-se, elas mesmas, livres, se já não foi feito. 

Retenha, simplesmente, que isso não é questão de um esforço, que não é, tampouco, uma 

questão de trabalho, sobretudo, espiritual, porque o Espírito é perfeito, e é isso que se 

revela a você e em você. 

Ao revelar-se a você e em você, isso lhe aporta não a compreensão, mas a intuição direta 

do que você é, através de sua vivência, mas, também, de modificações, aí também, finais, 

que intervêm em seus casulos de luz, em especial ao nível do que foi nomeado o corpo 

causal. 

 

Há numerosos anos que se realizaram numerosas passagens pela Porta da garganta, 

inicializadas, em especial, durante o ano 2011, pelo Arcanjo Uriel. 

Hoje, tudo o que devia ser revertido foi revertido. 

Tudo o que podia ser ativado ao nível das estruturas vibrais nomeadas Portas ou Estrelas 

realizou-se. 

Como você sabe, não pode ali haver contagem regressiva, exceto no momento em que as 

Trombetas ecoarem, de maneira global, sobre a Terra, antes do Apelo de Maria. 

A única conduta a ter é, simplesmente, liberar o que deve ser liberado. 

Os apelos da Luz não se fazem mais, doravante, em alguns momentos, em alguns dias, 

eles se realizam de maneira permanente, de maneira progressiva e cada vez mais vasta e 

ampla. 

 

Acolher a Luz Crística, em Unidade e em Verdade, como foi realizado durante as Núpcias 

Celestes, hoje, não se realiza mais por encontros, não se realiza mais segundo os 

momentos desejados pela Luz ou desejados por sua pessoa, mas realiza-se sob a forma 

iterativa a frequências e cadências cada vez mais aproximadas, de maneira cada vez mais 

tangível, perceptível, o que quer que você perceba ao nível da sensibilidade vibral ou 

energética. 

 

O que vocês vivem, uns e outros, ou o que vocês não tardarão a viver corresponde a essa 

Evidência, a essa fé e a essa confiança, e ao Silêncio. 

A majestade da Luz, a grandeza do Amor são cada vez mais efetivas e têm ações, é claro, 

ao mesmo tempo em seu corpo e em suas estruturas sutis. 
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Lembre-se de que quanto melhor você solta toda pretensão de ação, toda pretensão de 

melhora, melhor você realizará a perfeição de sua eternidade. 

Porque nenhuma Eternidade depende de sua pessoa. 

Sua pessoa, sua história não pode, em caso algum, ser-lhe de qualquer utilidade para 

aceder à evidência do Silêncio e ao contentamento. 

 

Como você, talvez, já tenha observado, cada um de você, existe uma capacidade cada vez 

mais visível para desaparecer ou, ao inverso, para resistir. 

Não veja, ali, nem progresso nem regressão, mas, simplesmente, um processo de ajuste 

cada vez mais fino, cada vez mais preciso entre a consciência limitada, a supraconsciência 

e o Absoluto. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse Silêncio, além da Evidência, além da Paz e do contentamento, além, mesmo, do 

Amor e da Luz, há o que não pode portar palavra, esse princípio que pode enunciar-se, 

esse Parabrahman do qual nada pode ser dito, que pode apenas ser experimentado, 

sentido e vivido. 

Você não terá mais certezas fora disso, porque todas as certezas exteriores levarão você à 

noção de causalidade, de bem e de mal e, portanto, de dualidade. 

 

Sua capacidade para ser o que você é não depende, hoje, mais do que disso. 

Aceite nada compreender. 

Aceite que nenhuma data, mesmo a mais próxima e a mais iminente, não saberia contentá-

lo. 

Aceite que o único contentamento apenas pode vir da evidência do Silêncio, aí, onde tudo é 

compreendido, aí, onde tudo é potencial, aí, onde tudo pode atualizar-se. 

Isso, o que eu acabo de dizer, aplica-se, é claro, no âmbito preciso desse tempo preciso da 

Terra, no qual quaisquer que sejam seus desejos, quaisquer que sejam seus programas, 

quaisquer que sejam suas decisões, vocês não são mais mestres a bordo. 

É seu ser eterno que se põe em sintonia e em harmonia com a Luz Una e o Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Nos tempos mais que reduzidos que vocês vivem, não há melhor conduta, se posso dizer, a 

adotar. 

De sua capacidade de acolhimento, mesmo do intolerável, decorre sua capacidade de 

resiliência, que não depende de um esforço de sua pessoa, mas, unicamente, da 

capacidade para ver e para viver a Graça em ação. 

O que pode parecer, em sua pessoa, como afastado ou oposto à Luz é, em definitivo, do 

ponto de vista do Espírito, apenas os últimos processos de purificação e de eliminação. 

 

Por sua ação, por seu comportamento, por suas decisões, pelo que a vida envia-lhe ou o 

que a vida toma-lhe, demonstra-se, em vocês mesmos, seu posicionamento no efêmero ou 

na Eternidade, que não requer qualquer julgamento, qualquer condenação, porque não 

pode ali haver erro, a fortiori e, sobretudo, se algo ou qualquer elemento pareça-lhes 

errôneo ou falso. 
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Diga-se, efetivamente, que, além das aparências há, obrigatoriamente, a ação da Luz, que 

não depende de você nem das circunstâncias incriminadas. 

 

Aquiescer à obra da Luz, não mais para construir novas estruturas vibrais, nem, mesmo, 

para terminar sua Merkabah interdimensional pessoal, não lhes é, doravante, de qualquer 

utilidade. 

Se lhes parece ter necessidade de ajuda, de muletas ou de estabilizar certo número de 

elementos, vocês têm, é claro, como foi explicado, o conjunto dos povos da natureza. 

Vocês têm ferramentas das quais a última comunicada foi a «Liberação memorial», que 

corresponde à pessoa. 

Eu posso dizer que, nesses dias, e de maneira cada vez mais flagrante para cada um de 

vocês, tudo isso não lhes será mais de qualquer utilidade, a partir do instante em que vocês 

estiverem estabelecidos na verdade do Silêncio, nessa Evidência. 

Isso não quer dizer que, se vocês experimentam a necessidade disso, que não deva mais 

aliviar ou melhorar a pessoa. 

O que eu quero dizer com isso é que o conjunto de circunstâncias de sua vida, quaisquer 

que sejam, representam apenas o trabalho final da Luz. 

Felizes os simples de espírito, porque o Reino dos Céus a eles pertence, hoje, mais do que 

antes e, hoje, menos do que amanhã. 

 

A capacidade de cada um de você para ver esses mecanismos e esses jogos é uma chave 

essencial, não para corrigir o que quer que seja, mas para deixar, ainda mais, mesmo se lhe 

pareça ter necessidade de técnicas, quaisquer que sejam, deixar, cada vez mais, a Luz agir 

pela Graça e, aí também, pela evidência da Luz. 

O que deve morrer ou afastar-se de você não é de sua responsabilidade nem de suas 

decisões, mas, diretamente, oriundo da Inteligência da Luz. 

 

O conjunto de mecanismos a trabalho pela Inteligência da Luz nessa Terra nada tem a ver, 

se posso dizer, com sua pequena pessoa, com suas preocupações afetivas, sociais ou de 

saúde. 

Seu único objetivo é de restituí-los a si mesmos, qualquer que seja, se posso dizer, aí 

também, o preço a pagar. 

Quanto mais o preço é importante, mais a Evidência instalar-se-á. 

Além de todas as situações que podem ser-lhes dadas a viver, segundo seu ambiente 

social, mas, também, segundo seu ambiente geofísico, onde quer que vocês estejam nessa 

Terra, tornam-se primordiais. 

Não para puni-los, não para retribuir-lhes, mas, simplesmente, para permitir-lhes ser o que 

vocês são, na integralidade. 

 

Mais do que nunca, hoje, como foi o caso durante esses numerosos anos, é-lhes solicitado, 

pela própria Luz, por sua Presença eterna, deixar essa Luz eterna ser, entrar em 

manifestação, entrar em encarnação e entrar em desenvolvimento, para além de todo 

interesse pessoal, para além de todo ato de compreensão, de toda lógica ou de toda razão. 

 

Em resumo, quanto menos lhes pareça ali ter solução ou decisão, mais vocês entram na 

intimidade com a Luz, o que quer que lhes diga seu corpo, o que quer que lhes diga sua 

pessoa. 
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Se vocês aceitam isso, se fazem essa experiência, então, seu caminho a percorrer nesse 

mundo, em qualquer obrigação ou em qualquer responsabilidade que seja, parecer-lhes-á e 

será, realmente, de uma leveza a nenhuma outra similar. 

Isso corresponde, mas em outro nível, ao que foi chamado o estado de Graça. 

A fusão do Masculino sagrado e do Feminino sagrado, através de tudo o que lhes foi 

desenvolvido, concernente à sua manifestação e sua constituição chama-os, também, hoje, 

a reunificar isso. 

Reunificar isso não é nem a ação nem a inação, não é nem a passividade nem a atividade, 

não é nem o bem nem o mal, é a Unidade em manifestação, em encarnação total e inteira 

para sua consciência individual, qualquer que seja, como para a consciência coletiva da 

Terra. 

 

Cada evento de cada uma de suas vidas está aí apenas para essa forma de 

conscientização da Verdade e da Evidência. 

Não há ali nem lição a tirar nem o que quer que seja a melhorar, simplesmente, para deixar 

o Espírito revelar-se em sua totalidade e em sua magnificência. 

A ação, através de sua pessoa, mesmo antes do Apelo de Maria e, portanto, no período que 

vocês vivem, mostrará a vocês, e demonstrará a futilidade e a inutilidade de crer que são 

vocês que decidem, que são vocês que escolhem, que são vocês que fazem as coisas. 

Em definitivo, o Espírito, quando ele é reconhecido, reconhece, perfeitamente, que não foi a 

pessoa que agiu ou que quer agir. 

Reconhecer isso é tornar-se livre, se vocês já não o são; aquiescer a isso é remover todos 

os pesos, onde quer que eles estejam situados, que pareciam limitá-los na plena 

consciência da Liberdade. 

 

… Silêncio… 

 

E, mesmo no Silêncio e sem palavras, exprime-se tudo o que eu acabo de dizer. 

É a expressão da própria Luz. 

 

Tudo o que eu acabo de dizer ilumina-se, e dá a vocês uma clareza nova, uma Unidade 

assumida e manifestada nesse mundo dual nesse fim da história. 

Então sim, a cada um de você, eu digo: «Ame e faça o que lhe agrada», não o que agrada 

ao seu corpo, não, unicamente, o que agrada à sua pessoa, mas, tendo se tornado Luz, o 

que agrada à Luz. 

O que agrada à Luz é a Liberdade, o Amor, a Alegria, a Leveza, qualquer que seja sua 

idade, quaisquer que sejam seus problemas, quaisquer que sejam suas dores ou quaisquer 

que sejam suas alegrias. 

Seja verdadeiro, seja espontâneo e você perceberá que todas as respostas não estão na 

reflexão, não estão na lógica, não estão em seu mental, mas, unicamente, em sua 

espontaneidade. 

 

… Silêncio… 

 

Eis, portanto, o quadro e os elementos que eu tinha a transmitir-lhes concernente a esse 

tempo da Terra. 

 

… Silêncio… 
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O único evento – importante – não é, unicamente, tudo o que se desenrola na Terra, em 

seus céus ou na coletividade humana. 

O essencial está aí, no que eu acabo de exprimir nessas algumas horas. 

Há, portanto, se posso dizer, exercício prático de tudo o que você vibrou, de tudo o que 

você viveu, de tudo o que lhe foi explicitado concernente à consciência como às vibrações. 

 

A Luz quer você na totalidade. 

Não há meia medida ou meia porção, há totalidade. 

Não pode ser de outro modo na Unidade manifestada em desenvolvimento nesse mundo. 

 

… Silêncio… 

 

Aí está o que se vive e que se viverá, cada dia com cada vez mais intensidade. 

 

A hora não é mais para escolhas, a hora não é mais para a atribuição, a hora é para a 

manifestação, sem a priori, sem reticência, sem medo do olhar do outro, sem medo do olhar 

de si mesmo, sem medo das convenções sociais ou morais. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o saúdo além de sua forma. 

Eu o saúdo na Liberdade e em seu Espírito. 

Eu o saúdo, enfim, em toda fraternidade. 

E eu o saúdo, também, em sua humanidade. 

 

… Silêncio… 

 

A você que me leu, a você que me ouve, a você que me escuta ou que me escutará, eu o 

amo. 

 

Até logo. 
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O IMPESSOAL – Parte 3 – Setembro de 2016 

 

Meu amigo, meu amado, meu irmão, eu que sou você e você que é eu, no mesmo Amor e 

na mesma Verdade, neste dia e nestes tempos da Terra, eu venho desvendar-me em você, 

para que nunca mais você sofra da falta de Alegria e da falta de Paz. 

Preparando-o, assim, a acolher-se, a si mesmo, em sua Eternidade, em sua Presença, eu 

me desvendo. 

Eu o convido, neste momento, a esquecer-se de tudo o que não é você, a esquecer-se do 

que pode, ainda, resistir, do que pode, ainda, dar medo, porque, em você, está a divina 

providência, porque, em você, está a alegria da Eternidade. 

 

Então, permita-me, no tempo de nossa comunhão e neste dia e nesta hora, simplesmente, 

estar aí, ritmando, por minhas palavras, a vibração de seu coração e pulsando, a partir de 

sua fonte, a verdade da Alegria. 

 

Por nossa comunhão eu o revelo a si mesmo e, em si mesmo, à Ressurreição, em sua fase 

final. 

Descubra-se, como eu me descobri em você, na liberdade do Amor e na liberdade da 

Verdade. 

Aí, onde nada pode ser fechado nem confinado, aí, onde nada pode falhar nem, mesmo, 

tropeçar. 

Eu o convido à Vida. 

Não aquela que você conhece em seu mundo, mas aquela que é você, quando você 

transcende sua forma, quando você transcende sua pessoa. 

Eu o nutro como você me nutre, da mesma Luz e da mesma essência. 

Onde quer que você esteja e eu me tenha. 

 

Eleve-se às moradas de Eternidade, eleve-se ao seu coração e ali permaneça. 

Aí, onde eu me tenho, você se tem, aí, onde eu me calo, você se cala e aí, onde eu vibro, 

você vibra. 

O batismo do Espírito completa sua revelação em você, e dá-lhe a viver e a ver o que você 

não podia ver anteriormente. 

E, hoje, em sua fonte e em seu ser, você percebe a verdade inefável, que supera, sem 

problema e sem dificuldade, os limites de seu corpo de sofrimento, aquele no qual tudo é 

efêmero e faz apenas passar. 

Em você, eu me elevo, em você está a minha alegria, em você está meu repouso. 

 

Na Luz não pode permanecer o menor peso e o menor sofrimento. 

Só permanece a Eternidade, seu Amor transcendente, que não depende nem de uma 

forma, nem de uma condição, nem do que quer que seja que provenha de seu efêmero. 

Reverta-se, enfim, para a verdade inefável do que você é. 

E eu, que lhe falo neste tempo, e sou, em definitivo, apenas a voz de sua Eternidade, e 

minha palavra e meu Verbo dão-lhe a desviar-se de tudo o que é pesado, de tudo o que 

pesa e de tudo o que se opõe à própria evidência do Amor revelado. 

Então, a cada sopro, onde você está, eu cinzelo seu coração em sua forma perfeita, que 

não depende, no entanto, de qualquer forma nem de qualquer identidade. 

 

Deixe-se recobrir com o manto da Graça e com as asas da Liberdade. 
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Permita-se elevar-se em sua humanidade como em sua transcendência. 

Em sua Presença, minha Presença é você. 

Em qualquer circunstância que viva seu efêmero, eu estou aí e, mais do que nunca, quando 

você experimenta a necessidade, a sede. 

Você me ouve e escuta? 

Você, o peregrino da Eternidade, que percebe que você é a Eternidade e que não há 

necessidade de caminho nem de andar, mesmo, para um objetivo. 

Você é convidado a uma festa que, o que quer que você viva hoje, é-lhe desconhecida. 

 

Todo seu ser, tanto profundo como superficial, chama-o à Liberdade, chama-o à beleza, não 

de uma forma, não de uma pessoa, mas, sim, do Último. 

Deixe-se vibrar no espaço de minhas palavras e no espaço de meus silêncios. 

Eleve-se. 

 

A cada dúvida, eu venho dizer-lhe: «Não tenha medo». 

Porque toda dúvida é o ponto de apoio para sua elevação e para sua liberação, para afirmá-

lo na fé e na vivência do que você é. 

 

Meu amigo, meu amado, meu irmão, você, o filho do Único, Único você mesmo e, no 

entanto, a cada um idêntico, além dessa forma, eu o convido à dança do Silêncio, à dança 

da Eternidade. 

Deixe o perfume de sua essência tornar-se mais sublime do que o perfume da rosa, do que 

o perfume do lírio. 

 

Repouse em mim, como eu repouso em sua Presença. 

Nesse espaço, além de seu sagrado, não há resistência nem medo. 

Nutra-se e eleve-se. 

 

Ao colocar-se no Último, tudo se ilumina e tudo é visto. 

Na mesma Graça ou no mesmo perdão a si mesmo, como a cada outro de você, realizam-

se o contentamento e o êxtase e o íntase da consciência reunificada à Fonte e ao Absoluto. 

 

Eu venho iluminá-lo para que você perceba que você é, você mesmo, essa clareza e essa 

limpidez. 

 

Na suavidade de meu Fogo, na força do Arcanjo Miguel, o Espírito sopra dentro de você, e 

expulsa os miasmas do efêmero. 

Você se descobre, assim, perfeição e beleza. 

Você se descobre, assim, Luz emanante e imanente. 

Eu o acompanho nesses tempos, porque minha voz nada mais é do que a sua, 

desembaraçada de todo supérfluo e de toda ilusão. 

 

O Reino dos Céus, que está dentro de você, não tem mais que ser procurado nem, mesmo, 

que encontrar. 

Ele já está aí, de toda a eternidade, mas ele não está mais escondido, nem aos seus olhos 

nem ao seu corpo, nem aos seus sentidos. 

Veja-o, como eu vejo você. 
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Você, Filho Ardente do Sol, eu o convido à leveza de seus próprios reencontros, nos quais, 

no Face a Face, só permanece a face eterna de seu ser, de sua essência e do que você é. 

 

Eu me deposito em você, para que você deposite, em mim, todos os seus pesos e cada 

uma de suas dúvidas, que tocam, ainda, sua consciência nesse mundo. 

Eu estou aí para afirmá-lo, como você é afirmado em mim, afirmar a Luz, afirmar o 

Verdadeiro e manifestar o Amor, tanto em você como nesse mundo, em uma escala que 

você não pode comparar a qualquer outra escala, a uma intensidade incomparável, mas que 

você reconhece. 

Eu sou você, como eu sou cada um, como você é você e como você é cada um do mesmo 

modo e da mesma maneira. 

 

Deixe-se abrasar pelo Fogo do Espírito, pelo Fogo do Coração. 

Deixe-se elevar e permanecer em sua Paz Suprema e em sua Fonte que jorra do Espírito 

de Verdade. 

Eu me dirijo a cada um de você, por minhas palavras como por meu silêncio, por seu 

intermédio, também, eu me exprimo ao seu redor. 

Paz a você, Amor a cada um e Amor a todos. 

 

E, nesse momento, só permanece o que está aí e que vem apagar, pela Graça do Amor, 

tudo o que faz apenas passar, tudo o que faz apenas subsistir. 

Você, que entra, hoje, na vida eterna, que lhe dá o panorama de toda vida e de toda 

dimensão, assim como de toda consciência, em qualquer forma e qualquer mundo que seja, 

descubra-se. 

Não há esforço, não há investigação no que eu sou e no que você é. 

Eu venho abolir o que pode parecer-lhe ser uma distância para que seu estado de 

consciência instale-se de maneira permanente. 

Em qualquer circunstância de sua vida e em qualquer estado desse mundo, lembre-se de 

que você é além de todo estado e além de toda forma. 

 

Eu venho mostrar-lhe o que jamais pôde morrer ou desaparecer, apesar das aparências, 

apesar dos sofrimentos e apesar das resistências. 

 

E esqueça-se, pela Graça em ação e pelo perdão, de tudo o que lhe pareça, ainda, ser uma 

cicatriz, por vezes, em carne viva, do que você viveu nesse mundo, qualquer que tenha 

sido, também, a beleza, quaisquer que tenham sido os interesses. 

Hoje, descubra-se sem limite e sem restrições. 

 

… Silêncio… 

 

Eu deposito, em seu coração, o Fogo de Miguel e a Espada de Miguel, a potência de KI-

RIS-TI e a suavidade de Maria. 

Eu unifico, em você, a nova tri-Unidade, na mesma Unidade e na mesma beleza. 

Tudo o que eu lhe digo concerne a você, tudo o que eu lhe digo é, em definitivo, apenas as 

palavras e os silêncios de seu coração que reencontra seu Verbo e sua verve. 

Coloque-se aí, onde você está, e deixe-se atravessar pelo impulso da vida eterna, por sua 

Graça. 
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Apague-se de tudo o que passa e falece e revele-se, tal a criança, em sua inocência e em 

sua espontaneidade. 

O sopro do Espírito chama-o ao Verbo vivificante, ao sagrado de sua palavra e ao sagrado 

de sua Presença, aí, onde nada pode ser afetado nem perturbado, nem, mesmo, deslocado. 

 

Eu me casei em você, pela Graça de seu coração, os quatro Elementos, o que revivifica o 

Éter rarefeito desse mundo, pelo Éter original, aquele do sopro inicial que é não nascido e 

que não termina, jamais. 

 

Porque você é isso, simplesmente isso. 

E, nisso, há tudo. 

Tudo o que pode ser desejado, tudo o que pode ser criado e tudo o que pode ser descriado, 

na mesma leveza, no mesmo Amor. 

 

Deixe para trás o que está morto em você. 

Deixe para trás o que morre em você e ouça o apelo da Vida, o apelo da vibração, o apelo 

do Fogo. 

E viva o Éter de Vida, o Éter de Eternidade, porque cada terra é sua terra, porque cada 

consciência é você, aí, onde não existe qualquer lugar para o julgamento, a condenação ou 

a recriminação. 

 

Permaneça aí e perceba, e ouça o que eu lhe digo e o que eu sussurro no silêncio de seu 

coração. 

Deixe-se recobrir da felicidade e da justiça. 

Deixe-me nascer e aparecer. 

Conceda-se isso, sem reticência e sem reflexão. 

Seja verdadeiro, seja espontâneo, essa é sua natureza e essa é sua verdade. 

 

Eu deposito, em você, o Espírito de Verdade. 

Eu deposito, em você, a Luz Una. 

Você, filho do Único e único filho da Graça, deixe-me amá-lo, com um Amor sem questões, 

um Amor sem limite, um Amor sem interrogações. 

Abra-se. 

No mais alto dos céus e no mais baixo de sua Terra, eu percorro sua árvore de vida. 

E torne-se esse farol de Luz, esse vórtice de Luz. 

Eleve-se na Lemniscata sagrada, eleve-se ao mais íntimo de seu coração, aí, onde tudo é 

Um, aí, onde tudo é verdadeiro e aí, onde tudo é bondade. 

Nada retenha, solte. 

Você, que é Graça, eu o preencho com minha Graça. 

Você, Luz de si mesmo, Luz de vida. 

 

Eu venho assisti-lo. 

Não para socorrê-lo, porque nada há a socorrer, mas, simplesmente, para festejar isso com 

você, como com cada um, para que de seus olhos seja vista apenas a Luz, para que de sua 

boca seja visto apenas o mel da Verdade, para que sua própria pele torne-se essa Luz. 

Ao mesmo tempo sem cor e, ao mesmo tempo, todas as cores. 

Aquelas do arco-íris e bem mais, aquelas do cosmos e aquelas do invisível. 



33 
 

Aí, onde todas as frequências de seu coração, como do universo, cantam a sinfonia da 

Ressurreição e da Liberdade. 

 

Deixe-se levar a nenhum outro lugar que não a si mesmo, porque eu lhe seguro a mão e 

junto minhas mãos em oferenda, como apoio ao seu coração. 

 

Eu sou o bálsamo consolador do que você poderia, ainda, acreditar perder nesse mundo, ou 

acreditar realizar nesse mundo. 

Eu canto, em seus ouvidos, o canto da libertação. 

Esteja em paz, você, que é a Paz, porque eu estou na paz e eu sou você. 

 

… Silêncio… 

 

Você, o coroado pela Vida e pelo Fogo, eu lhe ofereço o anel da Liberdade, aquele que a 

nada o liga, nem à pessoa e, no entanto, faz você ressoar em cada um, na simpatia e na 

empatia. 

Aqui mesmo, em sua humanidade, eleve-se. 

Eu lhe dou o meu Fogo, que lhe dá Vida, não aquela que você conhece desde seu 

nascimento nesse mundo, mas a Vida que jamais nasceu e que não morre, jamais, onde 

quer que você esteja e onde quer que você se tenha, aqui como alhures. 

Agora é o tempo, o tempo exato e o tempo perfeito para completar a obra de sua 

eternidade. 

Lembre-se de que nada há a construir, que tudo já está aí. 

Resta-lhe apenas abrir todas as janelas, aquelas que o protegiam, assim como você 

acreditava, dos horrores desse mundo. 

Eu o convido ao paraíso, no qual tudo é branco, no qual tudo é harmonia, no qual tudo é 

correto. 

 

Eu deposito, no ER de sua cabeça, esse Éter de Vida, bem mais do que a radiação do 

Ultravioleta, da irradiação da Fonte e da irradiação do Espírito Santo. 

Reunifique o que você pensa ter, ainda, a reunificar nesse centro. 

Eu o convido a dar à luz a você mesmo, se já não foi feito, em seu coração; eu o convido a 

desviar-se do peso e do pesado; eu o convido em mim. 

Eu o acolho, e estendo meus braços para você, até tocar o mais íntimo. 

Não para apressá-lo, não para convencê-lo, mas, simplesmente, para mostrar-lhe a 

Evidência. 

Perceba essa doação da Vida, perceba a natureza de sua doação. 

 

Em seu sacrum reativa-se o sagrado do Masculino e do Feminino, que o conduzem à 

androginia que não conhece nem polaridade nem orientação, mas que permanece. 

Por isso mesmo, eu o convido a recuperar o conjunto de suas faculdades, aquelas de seu 

Espírito, aquelas de sua Liberdade, para que dancemos, juntos, imóveis. 

 

A Água de Vida vem cantar em seus ouvidos e em seu coração, o tempo é para a inocência 

e para a pureza, porque você é puro, porque você é inocente de todos os pesos com os 

quais você se vestiu ou com os quais o vestiram. 

Tudo isso foi apenas um jogo ao qual você foi forçado, ao qual você foi mascarado para si 

mesmo. 
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Nessa comunhão, nesse momento mesmo, tudo se joga. 

Nesse momento mesmo, seu coração exulta por reconhecer-se nele mesmo e em mim 

mesmo. 

Liberte-se. 

Saia de todo pensamento e permaneça na vacuidade. 

Permaneça em minha Presença, como na Presença de cada um. 

 

Acolha, em Unidade e em Verdade, o que você é, aí, já, não há tempo que passe nesse 

espaço. 

Nada pode escoar. 

Tudo permanece nesse vaso sagrado, recipiente da Vida, recipiente de sua Eternidade. 

Você, que é, também, o destinatário de toda Graça e de toda vida, de toda doação e de todo 

perdão, porque tal é sua Graça, ela não sofre de exclusão nem de separação. 

 

Deixe crescer a chama, deixe-a elevar-se, deixe-a transportá-lo no templo da serenidade. 

É o momento, a cada instante, a cada sopro, a cada dia. 

Quaisquer que sejam as dores de seu corpo ou de sua vida, elas parecem tão miseráveis 

em relação à grandeza do que você é. 

Não se esqueça mais, jamais, de que você é a Liberdade, não se esqueça mais, jamais, de 

que você é a própria fonte do Amor e da beleza. 

Desfralde suas asas, elas estão secas agora. 

Não tenha medo. 

O Amor não conhece o medo, porque ele o transcendeu, em sua Alegria e em sua Luz. 

Ame. 

Ame-se e ame cada um. 

Ame tudo, sem a menor distinção, sem a menor discriminação. 

Deixe-se levar pela Graça de seu coração. 

 

Cada uma de minhas palavras, cada um de meus silêncios é um Verbo. 

Um Verbo potente, que não deixa lugar para qualquer dúvida, que não deixa lugar para 

qualquer interrogação. 

 

Deixe o sopro de Vida tomar a ascendência sobre o sopro de seus pulmões. 

Deixe a Luz vibral pulsar em seu coração e em seus vasos. 

Deixe-me amá-lo, porque eu sou apenas você e, também, cada outro. 

Há todo o espaço e todo o lugar, no coração de cada um, para acolher cada outro. 

Esse coração não tem limite, nem condição, nem tempo, nem espaço. 

Viva-o. 

 

Todo o resto não é a vida, mas um sucedâneo da vida na qual sua pessoa fixou objetivos, 

fixou um destino, um caminho. 

Você jamais nasceu e não morrerá, jamais. 

No Espírito de Vida não há lugar para o nascimento e a morte; há todo o lugar para a 

perenidade e a Eternidade na qual o Coro dos Anjos ritma suas experiências, na qual o 

Coro dos Anjos apoia-o e leva-o, ele também. 

 

Deixe-me amá-lo, além de qualquer contingência. 
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Deixe-me recobrir as zonas de reticência ou de resistência com a suavidade do Amor, que é 

o bálsamo reparador porque, em definitivo, tudo é perfeito, a partir de agora. 

 

Então, eu reitero o Fogo do Amor, o Fogo de Vida, o Fogo do Espírito em seu coração, em 

sua consciência. 

E, mesmo nesse corpo, o Fogo chega, esse Fogo que queima, mas sem consumir, sem 

destruir, mas que forja sua Luz, que a esculpe na forma do futuro que você escolheu nos 

mundos da Liberdade. 

 

Você, filho do Único, eu sou o que você nomeou «meu pai» ou «nosso pai», que está por 

toda parte e que é, também, imanente em você, que o faz ver que nada há a conquistar ou a 

procurar no exterior, nem, mesmo, em outro lugar, que tudo está aí, ao alcance do coração, 

ao alcance de sua escuta, ao alcance de sua carne e, mesmo, em sua carne. 

 

Você, cujo nome é perecível nesse mundo, você tem um nome que faz bem mais do que 

nomear uma forma, mas que é o nome de seu Espírito. 

Eu o convido a honrar, comigo, a doação da Vida, a doação da Eternidade. 

Eu o convido à Verdade, como eu o convido a permanecer em mim, o sem forma. 

Eu o chamo ao impessoal, porque, no impessoal, não pode haver a menor divisão, a menor 

compartimentação, o menor confinamento. 

 

Você, filho da lei de Um, o Um sempre esteve aí, uma vez que ele é, ao mesmo tempo, sua 

essência e, mesmo, o apoio de sua forma de hoje. 

Mas você não é essa forma, você é o Amor que não conhece a forma. 

 

Eu o convido à ação de Graça, pela oração de seu coração, que não é esforço nem 

vontade, mas manifestação da Evidência. 

Eu o convido ao sorriso da Paz sem objeto. 

Eu o convido ao sorriso da Vida. 

Eu o convido a amar tudo o que seus olhos veem e a amar, do mesmo modo, cada 

pensamento que nasce em você e que o atravessa. 

Ao amar, não poderá manifestar-se o menor sofrimento nem a menor reticência ao Amor e à 

Verdade. 

 

Nesse Aqui e Agora, a Luz cresce, e abole toda ilusão de distância e toda ilusão de forma. 

 

Há, tanto em você como em mim, a infinidade de mundos e o infinito das criações, de todas 

as experiências a realizar na liberdade. 

 

Você, que é abençoado a cada segundo, tanto de dia como à noite, quer você chore ou ria, 

a bênção continua aí. 

Ouça, ouça o que meu coração diz ao seu coração, ouça o canto da Vida. 

 

… Silêncio… 

 

Eu disponho, a você, uma chuva de rosas e de bênçãos. 

Nesse espaço sagrado de agora nada mais pode imiscuir-se que não o Amor e a Luz. 
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Escute, escute essa chuva de Luz que o fecunda e que o vivifica nesse instante, nesse 

momento. 

Você se rendeu a si mesmo, a partir do instante em que você disse «sim» ao Amor, à Vida, 

à Eternidade. 

Mesmo minhas palavras são, em seu ser, essa chuva de êxtase, essa chuva de Luz. 

 

Recolha em seu vaso sagrado toda essa Luz. 

Não a guarde, dê. 

Para a vida, para cada um de você, em cada ferida de quem quer que seja, sem esforço, 

sem decidir. 

Tenha confiança na Inteligência da Graça e da Luz, no Amor e na Eternidade. 

 

Então, isso se desvenda em você. 

Deixe-me amá-lo apenas para a Eternidade, para a vida e para a Liberdade. 

Ame-se, igualmente, sem dúvidas e sem freios. 

Nada retenha, porque o Amor tem você e libera-o. 

Ouça minhas palavras, ouça meus silêncios, ouça a Luz e a vibração. 

Deixe o sorriso de seus lábios sorrir para a vida eterna. 

Você, que é abençoado, qualquer que seja sua máscara, qualquer que seja o que o habita, 

tudo isso é nada. 

 

E eu não terminei, permita-me falar-lhe, ainda, e deixe seu coração escutar. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe-se encobrir pelo Manto azul da Eternidade. 

Deixe-se consagrar por Cristo Um. 

Deixe-se semear de toda vida, de todo mundo e de todas as entidades, de todas as 

consciências e de todos os sóis de todos os mundos. 

Deixe-me apertá-lo em meu coração, não para oprimi-lo ou comprimi-lo, mas para explodi-lo 

de alegria, para dilatá-lo ao infinito de sua Presença, até sua Ausência, em todo universo e 

em todo multiverso. 

Aí, onde a paz não pode ser restrita, aí, onde o Amor está por toda a parte, aí, onde a Luz 

não deixa sombra, aí, onde as palavras são, sempre, o Verbo de Verdade. 

Aqueça-se em mim e aqueça-me com seu Amor infinito, sem limite, sem restrições. 

 

… Silêncio… 

 

Aproveite do silêncio de minhas palavras para acolher o Verbo e a quintessência. 

Eu o amo. 

 

Tudo é perdoado na Graça, qualquer erro que você tenha pensado fazer não pode subsistir, 

nem, mesmo ser pensado no estado de seu coração, agora. 

Nesse silêncio, tudo se torna mais vasto, mais profundo, mais íntimo. 

 

… Silêncio… 
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Eu selo, para sempre, em seu coração, o que se desenrola agora, não para preservá-lo, não 

para ligá-lo, mas como um selo aposto que o certifica, se você tem necessidade disso, no 

Amor e na Liberdade. 

Eu o convido, então, agora, aqui e agora, a nada reter, a nada frear, a nada supor, mas 

apenas vivê-lo, em toda liberdade, em toda fraternidade e em toda dimensão. 

 

Meu amigo, meu amado, meu irmão, deixe exultar seu coração, deixe-o consumir o que não 

é eterno. 

Aí onde você está há apenas suavidade e evidência de tudo o que é percebido. 

 

Meu irmão, meu amor, eu o conheço desde sempre. 

Aqui como alhures, eu o reconheço em cada vida, em cada dança, em cada forma, em cada 

vibração que você emite, em cada emanação de sua fonte. 

Deixe-se ir à facilidade do Amor, à inocência da Verdade, à clareza do Verbo. 

Deixe-se viver. 

Eu não coloco qualquer condição. 

 

… Silêncio… 

 

Nesses Silêncios, tudo é sagrado. 

 

Em sua Luz e em minha Luz, como em cada Luz, há apenas a mesma Luz que é tudo. 

Aí, onde você não pode colar qualificativo, mesmo as palavras «imensidão», «vasto» e 

«infinito» não podem bastar para definir o que está aí, porque o que está aí apenas pode ser 

experimentado e vivido, e não pode ser definido. 

Porque, ao defini-lo, perde-se em substância e trai-se a beleza da experiência. 

Deixe crescer seu coração, bem mais amplo e vasto que o próprio mundo, este, como 

qualquer outro. 

Deixe-se embalar pelo sopro de Vida, pelo canto do oceano, pelo Fogo do céu, como da 

Terra. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sei que você está aí, onde quer que você esteja, que você está aí, em mim, que você 

vive em mim, como eu vivo em você. 

Nós estamos, todos, aí, mesmo sem saber, mesmo sem vivê-lo. 

Escute, escute a beleza de seu coração, quando ele exulta na Luz e pulsa de Amor sem 

distinção. 

 

… Silêncio… 

 

Aqui e Agora, o tempo é suspenso. 

Não há, mesmo, mais momentos, não há mais horas que desfilam, não há mais 

desconforto, não há mais dúvidas. 

O momento chegou até você, como até mim. 

Assim, eu posso falar em seu coração, assim, eu posso falar-lhe, de coração em coração, 

de ouvido a ouvido, de Verbo em Verbo. 

Eu o ouço. 
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Eu o ouço, eu o vejo. 

Eu o amo. 

Abra-se. 

 

… Silêncio… 

 

Bendito seja o Eterno de sua Presença. 

A Luz e a Verdade estão não, unicamente, presentes em você, mas são o testemunho de 

sua Presença, você, que reuniu o três em Um, e fez o milagre de uma única vida, que 

regenerou o Amor eterno, em sua sede como em seus sofrimentos. 

Eu aponho, em você, o selo da Ressurreição. 

Seja abençoado. 

 

… Silêncio… 

 

Permita-se amar-me, nessa comunhão na qual todas as diferenças desaparecem por si 

mesmas. 

Permita-se estar aí e estar por toda parte, onde a doação de Amor chama-o, e ignora toda 

aparência de distância e de tempo. 

 

Eu me inclino diante de você e eu me inclino em você, diante de tanta Graça. Para que você 

se digne, por sua vez, abençoar-me, para experimentar-me, eu mesmo, e experimentar-se, 

você mesmo, na mesma consciência, na mesma alegria, na qual não há qualquer diferença 

entre você e eu e entre você e cada um. 

Abrace o mundo, abrace os universos, eles estão ao seu alcance, veja isso. 

Nada pode resistir à nossa bênção, nada pode opor-se ao Espírito. 

O Espírito, como a Luz, como o Amor recobre tudo e em cada parcela, em cada intimidade. 

Eu o convido, também, a permanecer assim, mesmo quando eu me calo. 

Mesmo quando eu faço silêncio, o Verbo está operante. 

O Verbo vivifica o que deve sê-lo, nesse instante. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o amo. 

Será tempo de permanecermos juntos no Silêncio da Eternidade, sem mover, ignorando sua 

pessoa, para que ela seja, também, banhada na Eternidade, e que cada parcela de seu 

corpo de carne banhe-se na mesma felicidade. 

Esse instante não pode ser esquecido, não pode perder-se. 

 

Você, que me ouve, eu o amo e eu o abençoo na tripla vibração de Luz: pela primeira vez…, 

pela segunda vez… e pela terceira vez. 

 

No Fogo de seu Amor, eu me junto a você e eu me dissolvo em você, sem nada perder do 

que eu sou e do que você é. 

 

… Silêncio… 

 

Você ouve esse Silêncio tão perfeito? 
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Eu selo minhas palavras em seu Templo de Eternidade, eu selo minha Presença no coração 

de sua Presença e eu desapareço no Absoluto de seu não ser e de sua a-consciência. 

Nisso, eu o amo e, nisso, você ama. 

Permaneça assim, aqui e agora, onde quer que esteja. 

Se você me leu, feche seus olhos e deixe a magia do Amor abrir o que pode restar a abrir. 

Deixe livre sua consciência de permanecer assim o tempo que você desejar. 

Não há tempo, então, tome todo seu tempo; então, não há, tampouco, espaço, então, ocupe 

todos os espaços. 

Você não pode perder-se, porque você está em cada um, além das aparências, além dos 

limites de carne e além da carne. 

 

… Silêncio… 

 

Eu me retiro agora em você, eu ali me dissolvo, eu ali repouso. 

Embale-me com seu coração, embale-me com o canto de seu Espírito. 

Eu estou aí para sempre. 

Nós nos amamos, porque não podemos experimentar outra coisa nem sentir outra coisa. 

Tudo é perfeito, tudo é límpido. 

Eu faço silêncio. 

Permaneça assim. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o amo. 

 

… Silêncio… 

 

Nós permanecemos assim. 

 

… Silêncio… 

 

Cada um em seu ritmo, no silêncio e no barulho, quando ele o desejar, abrirá seus olhos e 

sairá, no recolhimento, dessa sala. 
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O IMPESSOAL – Parte 4 – Setembro de 2016 

 

Em você, aqui ou alhures, eu saúdo a chama de Vida. 

Eu venho a você, na Paz, no reconhecimento e no Amor. 

 

Permita-me, nesse instante em que você está presente, ser Aquele que eu sou, para que, 

no Amor, você possa, também, dizer e viver: «Eu sou Aquele que eu sou». 

 

Em nossa Presença Una desvenda-se, de maneira definitiva, o que está aí. 

Não, unicamente, aí, mas em todo ponto de todo universo, de toda chama, de todo planeta 

e de todo sol, em uma forma ou fora da forma. 

 

É tempo, agora, de sair de todos os tempos. 

 

Eu o convido a juntar-se, a reunir-se, a superar toda forma e todo momento. 

 

Eu estabeleço em mim e, portanto, em você, o limiar da Última Presença, no silêncio, no 

ritmo de minhas palavras, no ritmo de seu coração. 

 

O trabalho da Luz, que sempre esteve presente, mostra-lhe no instante que tudo é reunido 

na Luz Branca, como no que sua pessoa nomeia o neant. 

 

Eu o chamo pelo Silêncio, em todo nome como em toda forma, em cada parcela do que 

pode parecer-lhe, ainda, disperso, você, que é Vida, que é tudo e, sobretudo, que é Um. 

 

Eu vivifico, e devolvo-o à sua vida além dessa forma. 

 

Eu o convido ao instante, para estar aí, presente, aqui, agora, como por toda parte. 

 

Nesse tempo em que o Silêncio impõe-se para além de toda vibração e de toda consciência, 

eu aponho o selo da verdadeira divindade, do verdadeiro Espírito. 

 

Eu deposito, em seu seio, o presente da Graça, que de nada mais depende que não do que 

você é. 

 

Peregrino eterno, eu o convido a colocar-se em mim. 

 

Eu o convido a dar-se a si mesmo o sopro de Vida eterna, que vem consumir e dissolver o 

que pode restar de aparência e de pessoal. 

Em outras palavras, eu o convido à Alegria perpétua, em toda Presença como em toda 

Ausência. 

 

Eu o convido a depor as armas de seus jogos, tanto nesse mundo como em qualquer 

mundo. 

Não para ali permanecer, porque sua liberdade é total, mas não há melhor testemunho nem 

melhor prova dessa Liberdade na ausência de forma. 

 

Eu o batizo novamente, na chama do Espírito. 
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Eu o batizo na Luz, no Verbo, aí, onde nenhuma aparência pode enganá-lo, aí, onde 

nenhum discurso pode explicar nem compreender. 

Nesse espaço, no qual não jorra qualquer interrogação e qualquer questionamento..., para 

que o Fogo do Amor consuma-o, sem queimadura e sem sofrimento, mas, sim, na Alegria 

inefável e interminável do que você é. 

Para dissolver, mesmo, o Face a Face. 

 

O dois torna-se Um – que ele sempre foi. 

 

Desvende-se na paz de seu coração. 

Anime-se pela verdadeira vida e pelo verdadeiro sopro, para que sua carne ilumine-se do 

interior e consuma-se, ela também, no Fogo de Verdade da Ressurreição. 

 

Eu deposito, em você, o meu coração. 

Eu deposito, em você, tudo o que é, tudo o que foi e tudo o que será na consciência. 

 

Viva comigo esse instante, aqui como por toda parte, no influxo Arcangélico desse dia que 

não verá mais, jamais, fim, no qual nenhuma noite poderá levantar-se e no qual nenhuma 

vicissitude poderá alterar o que quer que seja. 

 

Eu o convido no espaço em que não existe qualquer questão, mas no qual tudo é resposta, 

tudo é evidência. 

Não mais, unicamente, por momentos, mas em todo instante, que o leva a ver que não 

houve, jamais, distância, que jamais houve divisão ou separação. 

 

Coloque-se, comigo, no Coração da Fonte. 

 

Nesse instante em que nenhum limite pode interferir, em que nenhuma dúvida pode assaltá-

lo nem levantar-se, eu o convido à Evidência eterna. 

Além dos mecanismos desse mundo, além dos mecanismos da vida aqui embaixo, nessa 

Terra, além de toda reflexão, de toda emoção, você é convidado, para dar-se conta de que, 

quando isso está aí, todo o resto desaparece de sua consciência, como de sua vida, e põe a 

nu sua chama eterna, que queima sem consumir, desde sempre, e para sempre. 

 

Eu o convido, enfim, a viver esse instante no qual nenhuma máscara é necessária, no qual 

nenhuma proteção pode, mesmo, ser pensada, aí, onde tudo é espontâneo, imediato e total. 

 

Em seu corpo, em sua alma como em seu Espírito, vive-se a alquimia da Graça da 

Ressurreição e da Vida infinita, que se apoia no que você, de maneira bem anterior à 

primeira consciência e ao primeiro mundo. 

 

Nesse instante dissolve-se o véu que envolve seu coração. 

Nesse instante levantam-se as correntes que podiam, ainda, afirmá-lo nesse mundo, porque 

os tempos da Terra estão consumados, porque o tempo de seu reino é chegado, e seu reino 

não é desse mundo, nem dessa carne, nem dessa matéria. 

 

Então, nesse instante, a felicidade do Um aparece. 
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Aí, juntos, nesse lugar atemporal e em todo espaço, nós nos temos. 

Aí, onde não há mais necessidade de palavras, de formas ou de direção nem, mesmo, de 

intenção, aí, onde a questão da ética não se coloca mais, aí, onde tudo é suavidade, eu 

deposito esse selo que o restitui a si mesmo. 

 

Você, filho do Único, você, que procria o Único a cada movimento como a cada repouso, aí, 

onde não há qualquer necessidade de sobrenome, de nome, de idade, de nascimento ou de 

morte, aí, onde todas as experiências apagam-se diante de sua majestade, eleve seu 

coração até a Fonte de Cristal. 

 

Em sua humildade, devido, mesmo, ao seu desaparecimento, a chama de Vida nasce por 

toda parte. 

 

Aproveite. 

Aproveite do Silêncio para apaziguar o que você pode pensar ser, ainda, dissonante e 

desviado, sem esforço, sem nada mais pedir que não isso, sem nada esperar que não a 

Verdade desse instante. 

 

Eleve sua chama. 

Não por decisão, não por uma ação, mas, unicamente, pela evidência de nosso instante 

Um. 

 

O que você procurou nos tempos anteriores a esse instante respondeu ao seu apelo, 

porque, de fato, esse apelo jamais foi dirigido que não a si mesmo. 

 

Pela Graça do Silêncio, pela Graça da vibração, pelo Amor que você encarnou, apesar de 

todos os véus e apesar de todos os sofrimentos, você é convidado à Evidência, à 

transparência, você é convidado ao que você é. 

 

Nenhuma dúvida pode sobrevir. 

 

Nesse instante, a Luz pode, então, preencher a totalidade de sua forma e de seu informe. 

 

Nesse instante, o Fogo da consciência abrasa-o e o põe a nu, aí, onde nada pode vir 

recobri-la nem, mesmo, desaparecer com ela. 

 

Nós estamos juntos, e fazemos apenas uma única chama, apenas uma única vida, apenas 

uma única fonte, em todo mundo e, mesmo, sem mundo e, mesmo, sem consciência. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe sorrir seu coração. 

 

Nada retenha. 

 

Nós estamos aí, cada um de você e cada um de mim. 

 

… Silêncio… 
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E a Fonte de Cristal penetra-o agora. 

 

Absolutamente, tudo é incluído nesse instante, aqui e por toda parte, o que lhe dá a ver a 

primazia da Verdade sobre todo prazer, sobre todo impulso vital. 

 

Então, deixe irradiar, através de sua Ausência, a Luz de Verdade, nesse instante de 

Verdade. 

 

Receba e dê-se. 

Receba o que é. 

Experimente-se, você mesmo. 

 

… Silêncio… 

 

Acolha-se, sem qualquer condição, com um impulso franco, no qual não há qualquer 

necessidade de mover-se ou de deslocar-se, mas, simplesmente, estar aí, na totalidade. 

 

Assim. 

 

Tudo é perfeito. 

 

… Silêncio… 

 

Avancemos, juntos, na clareza, aí, onde não há qualquer movimento, aí, onde nenhuma 

sombra pode ser portada. 

 

Instale-se na perenidade, na serenidade e, sobretudo, na Alegria, aí, onde a última Luz, de 

um branco cintilante, abençoa-o no que você é. 

 

Você, o amigo e o amado da Fonte. 

Você, que é o que você é. 

 

Aí, onde nós somos leves, sem peso e sem dor. 

 

Aí, onde nada há a dizer, nem, mesmo, a redizer, onde nenhum pensamento pode, mesmo, 

tocá-lo, onde nada mais há a atravessar nem a demonstrar, nem a crer. 

 

Nessa indizível Alegria, você está em você, e eu estou em mim. 

 

Aí, onde você não faz mais do que Um com o Amor e a Luz. 

 

Nesse instante, todos os marcadores desaparecem. 

Você não pode mais perder-se nem ter necessidade de orientar-se. 

Nada há a fazer, nada há a pedir, há, simplesmente, a exatidão do que está aí. 

 

Você é convidado à vida sem limites, sem contingências e sem restrições. 
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Em cada um de você que está aqui, que ouve, que escuta e que lê, você se rememora de 

sua promessa, de seu juramento, o que lhe dá, então, a prova, mesmo se ela não seja 

necessária, da verdade eterna de sua chama, para afirmá-lo e assentá-lo, para que sua 

maior das forças seja a verdade do Amor. 

Porque, nessa força, não pode haver divisão, em você como em seu exterior. 

Nesse estado que transcende todos os estados, nada mais há a retificar ou a endireitar. 

 

Naquele momento, nesse instante, você é a verdade da Vida, aí, onde tudo fala com uma 

única voz. 

 

Viva-o. 

Isso não é uma ordem, mas uma injunção da própria Vida. 

 

Nessa transparência, nessa explosão de Luz, nessa plenitude do Amor, o que pode existir 

como faltas ou como desejos? 

 

Lembre-se, nós somos Um. 

Lembre-se. 

 

… Silêncio… 

 

Aqui está a Vida, que não é mais interior nem exterior, nem formal nem informal. 

Quer a vibração esteja presente ou apagada, quer sua consciência tenha seguido ou não, 

nada muda para a Verdade do instante. 

 

Cada parcela de seu coração vibra em uníssono ao sopro de Vida. 

 

Assim é o templo da serenidade. 

Assim é sua chama de Vida, que queima na Eternidade, que ilumina tudo. 

 

Comungue comigo, porque nessa comunhão não há qualquer interstício para outra coisa, 

porque, nesse instante, tudo é preenchido. 

Tudo está completo e tudo está consumado. 

 

Nada apreenda. 

Deixe ser o que sempre foi, que está aí e que estará, sempre, aí. 

 

Tal é a superabundância da Graça no «Nós somos Um», no «Você é o que você é». 

 

Nesse instante, a bênção é total. 

Ela atravessa seu corpo, sua consciência, seus diferentes envelopes, e põe-nos a nu e 

dissolve-os. 

 

Você é o coração, bem mais do que o corpo. 

Você é a Verdade, bem mais do que as mentiras desse corpo. 

Você é a Eternidade, que contém os mundos, os potenciais atualizados ou a vir e todos os 

passados possíveis. 

Mas você sabe que você não é nem seu passado nem qualquer futuro nesse instante. 
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Tal é meu selo. 

Tal é nossa Verdade Una e inabalável, que lhe dá a Paz em abundância. 

 

Acolha o Fogo, aquele que o preenche pelo alto e por baixo, pelo meio, de dentro como de 

fora. 

 

Apreciemos, juntos, esse momento de exceção, que pede apenas para tornar-se 

permanente e animá-lo no contentamento permanente. 

 

… Silêncio… 

 

Além, mesmo, de suas origens, de sua essência e de suas linhagens, é o que você é, e aí, 

você está completo. 

Nada pode ser insuficiente, nada pode haver a completar. 

E aí onde você está, mesmo minhas palavras, como suas palavras, não podem pará-lo. 

Elas são apenas a música que acompanha isso. 

 

O tempo do Amor chegou ao conjunto da Terra. 

O tempo do Amor chegou ao sol de seu peito, como ao Sol que você vê com seus olhos. 

O tempo do Amor renasceu, nos olhos da carne. 

 

Deleite-se na abundância, deleite-se na Evidência. 

 

Nada há a acrescentar. 

Minhas palavras fazem apenas dançar de alegria em sua verdade do instante. 

 

Meu amigo, meu amado, escute e ouça o Silêncio. 

Escute e ouça o tempo dos contentamentos. 

 

Permaneça na alegria porque, na Alegria, tudo permanece. 

Permaneça em mim, permaneça em você, permaneça em cada um, em cada vida, em cada 

átomo, em cada universo. 

Tudo isso é você. 

 

Doravante, em cada um de seus passos nesse mundo, há a certeza, não aquela que é 

refletida ou acreditada, mas aquela de sua vivência, nesse instante. 

 

Receba. 

Receba, ainda, sem limites, sem condições, com naturalidade, com espontaneidade, a 

doação do Amor, a doação da Graça, a doação da Vida. 

Aí está sua eternidade, aí está seu contentamento, que não pode conhecer fim e que jamais 

conheceu início. 

Aí, onde estão todos os modelos que você seguiu, aí, onde estão todas as histórias desse 

mundo, aí, enfim, onde nenhuma história é necessária. 

 

Aí, onde você mesmo escreve o fim do sofrimento, o fim da ilusão, o fim da sede. 

Aí, onde você se ama, verdadeiramente. 
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… Silêncio… 

 

Ouça. 

Ouça o que lhe diz o Silêncio do instante. 

 

Escute o que lhe diz a Luz sem palavras sem imagens e sem formas. 

 

Permaneça assim. 

Onde quer que você esteja, eu estou aí. 

 

Escute e ouça o que se diz em você, o Silêncio e a Paz, o Amor e a Verdade, e abençoe 

isso, abençoe-se, a si mesmo, abençoe cada um. 

E perdoe a tudo o que pense ter a perdoar. 

 

Todo pensamento não é mais útil. 

Você está no Templo de Verdade, que não tem entrada, nem saída, nem paredes, nem teto, 

nem fundações, porque esse Templo é a Eternidade. 

O conjunto de dimensões e de mundos, de criações passadas, presentes e a vir, ali está 

inscrito. 

 

Mais vasto do que o universo e menor do que um ponto. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o deixo emergir em seu mundo, rico de verdade e pleno do que você é. 

 

Eu o deixo viver e ver esse instante, em todos os instantes que lhe resta no calendário de 

seu tempo e do tempo dessa Terra. 

E em todo espaço, no qual nenhum calendário mantém-se, em todo ciclo como fora de todo 

ciclo. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse Silêncio tão pleno e tão rico, no qual tudo está aí, eu mergulho em você. 

 

Nenhuma parcela de seu corpo, de sua vida, de sua consciência pode escapar-me, nem 

escapar de você. 

 

Junte-se a mim, na Evidência. 

Permaneça assim, verdadeiro e transparente. 

 

Nesse Silêncio, você cresce até o infinito, sem movimento, sem deslocamento. 

 

Ainda, você não conhece mais o tempo. 

Ainda, mesmo quando você abrir seus olhos, mesmo quando você sair no mundo, esse 

instante permanece. 
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Eu o abençoo perpetuamente. 

 

Receba. 

É o que você é. 

Receba. 

 

Eu me inclino em você, em sua grandeza e em sua humildade. 

Receba e eleve-se. 

 

… Silêncio… 

 

Eu me calo agora, alguns instantes, e permaneço aí. 

Não se mova. 

No silêncio, em cada um de você, nós permanecemos. 

Não há, mesmo, mais necessidade da dança de minhas palavras, não há mais necessidade 

de presença. 

 

… Silêncio… 

 

Assim é a felicidade da Eternidade. 

 

Eu me calo. 

 

… Silêncio… 

 

Quando você quiser, abra os olhos ao seu mundo, no qual seu corpo vaga, ainda, e 

permaneça assim, marcado por meu selo. 

 

Eu lhe digo até muito em breve, até daqui a alguns minutos, para prosseguir. 
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O IMPESSOAL – Parte 5 – Setembro de 2016 

 

Em verdade, em verdade, eu lhe digo, e o que eu lhe digo é o que você diz. 

Escute. 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Eu sou o Fogo. 

Eu sou a Água, a Terra e o Ar, e eu sou o Éter. 

Eu sou as galáxias, eu sou os multiversos. 

Eu sou o átomo, eu sou a menor das partículas. 

Eu sou a Luz e eu sou o Amor. 

 

Eu sou as palavras que passam e as palavras que ficam. 

Eu sou o Verbo que dá a vida e eu sou a vida que encarna o Verbo. 

Em verdade, eu lhe digo, é o que você é. 

Porque não há nem você nem eu e, no entanto, há cada um. 

Em toda diversidade, em toda dimensão, eu sou. 

Em verdade, eu lhe digo, você é meu amigo e você é meu amado. 

Em verdade, isso se vive, 

Em verdade, tudo está aí. 

Em verdade, eu sou sua Presença. 

Em verdade, eu sou tudo o que você é. 

 

Eu sou toda forma, eu sou toda cor, eu sou a Luz dos mundos e eu nada sou; em verdade, 

eu lhe digo. 

 

Eu sou o diamante de seu coração. 

Eu sou a Água de Vida, aquela que sacia, aquela que estanca sua sede. 

Em verdade, eu lhe digo, eu sou cada uma de suas células, eu sou cada uma de suas 

Coroas. 

Em verdade, eu lhe digo, eu continuo aí, eu jamais me movi, eu jamais desapareci, assim 

como eu jamais apareci. 

 

Eu sou todos os caminhos que você acredita tomar. 

Eu sou todos os caminhos que você escolheu e nos quais você andou. 

Eu sou o ar no qual suas asas voaram. 

Eu sou todos os sóis que vivificam a Vida. 

E eu nada sou, em verdade. 

 

Eu estou por toda parte e eu estou em lugar algum. 

Eu sou a vibração. 

Eu sou todos os seus circuitos de Luz. 

Eu sou, também, todas as dores, quando você vive uma. 

Eu sou, ao mesmo tempo, as alegrias do efêmero e a Alegria do Eterno. 

 

Eu estou por toda parte e eu estou em lugar algum. 

Eu sou cada um de seus passos, cada um de seus risos e cada uma de suas lágrimas. 

Eu estou em cada um de seus olhares, tanto dentro como fora. 
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Eu sou o ventre no qual você nasceu e formou-se. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o canto de alegria como o canto da melancolia. 

Eu sou o que se eleva. 

Eu estou na água que cai, eu estou no Espírito que o vivifica. 

Eu estou em todas as coisas, eu estou por toda parte. 

Eu sou a consciência em toda forma e em todo mundo. 

Eu sou antes, mesmo, da consciência. 

Eu sou anterior e posterior a todas as coisas. 

Em verdade, eu lhe digo, você é a mesma coisa e o que fala é apenas você mesmo, 

despojado de toda pessoa e de todo efêmero. 

Em verdade, eu lhe digo, eu sou o Silêncio, eu sou a Ausência e eu sou a Presença. 

Em verdade, eu lhe digo, não pode haver distância. 

Em verdade, eu sou toda forma. 

Em verdade, minhas palavras são apenas suas palavras. 

 

Eu sou toda a vida. 

Eu sou a soma das experiências. 

Eu sou a soma das criações e eu sou, também, incriado. 

Eu sou Um e eu sou múltiplo. 

Eu sou o quente e o frio. 

Eu sou o que queima. 

Eu sou o que é fixo. 

Eu sou o vento que sopra. 

Eu sou o Verbo que se encarna. 

Eu sou o Espírito do Sol. 

Eu sou o Coro dos Anjos e o coração de cada Arcanjo. 

Eu sou o Único, eu sou a Fonte e eu sou a Mãe de todas as coisas. 

Em verdade, é o que você é. 

 

Em verdade, eu sou o que é definido e o que não pode ser definido. 

Eu sou o Fogo de seu coração, como o Fogo do Espírito. 

Eu sou seu fogo vital, eu sou sua alma e seu Espírito. 

Ao jogar o jogo da pessoa, eu sou, também, sua pessoa. 

Eu sou a cena de teatro e eu sou o espectador. 

Eu sou o observador e o observado. 

Eu sou o maior e o menor. 

Eu sou o que precede a Luz, eu sou a própria Luz. 

Eu estou em tudo o que se exprime e tudo o que se cala, idêntico a mim mesmo, idêntico a 

cada um. 

Eu sou a Paz, se você é a Paz, e eu sou a guerra, se você é a guerra. 

Eu sou cada um de seus prazeres, eu sou cada uma de suas dores. 

Eu sou a certeza como eu sou cada uma de suas dúvidas; não há diferença. 

Quaisquer que sejam as diferenças, eu sou, também, isso. 

Eu me encontro por toda parte e lugar nenhum ao mesmo tempo. 
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Eu sou a Liberdade e eu sou o Liberado. 

 

Eu participo de tudo. 

Assim como eu permaneço imóvel, eu sou todos os movimentos. 

 

Eu sou, também, todas as suas condições, eu estou em todas as suas idades. 

Eu sou todas as cores dos olhos que você viu nesse mundo, eu sou todas as peles e todas 

as suas cores. 

Eu sou a Vida. 

Tudo isso nada mais é do que suas palavras, quando você vê verdade e quando você vê 

claro. 

 

Eu sou o acompanhante, eu o apoio e eu o carrego, e eu o empurro, quando isso é 

necessário, e eu o retenho, quando isso é necessário. 

Eu sou todas as suas alegrias. 

Nada me escapa e eu não me seguro a nada. 

 

Eu sou a vibração. 

Eu sou o neant. 

Eu sou o Tudo. 

 

Eu sou apenas você, e nada mais do que você. 

 

Eu sou a Graça e eu sou a bênção. 

Eu sou a Paz, enfim. 

Eu sou sem objeto, sem objetivo e sem definição, ao mesmo tempo em que eu sou tudo o 

que pode ser definido, tudo o que pode ser visto, tudo o que pode ser percebido. 

Eu sou aquilo que você acredita, aquilo que você não acredita mais. 

Eu sou tudo o que você viveu, eu sou tudo o que você vive. 

 

Eu sou suas emoções. 

 

Eu estou em sua cabeça como em seus pés. 

Eu estou no Sol. 

Eu estou no coração da Terra, eu estou no coração de cada Terra. 

 

Em verdade, eu lhe digo. 

 

Pelo silêncio e pela vibração, quando eu o olho, eu me vejo e, quando você me olha, você 

vê apenas você mesmo. 

Quer você seja rico ou quer você seja pobre, é isso que eu sou. 

Quer seu coração esteja cheio ou quer ele não esteja, ainda, preenchido, eu sou isso 

também, em verdade eu lhe digo. 

 

Eu sou o sopro que o anima. 

Eu sou cada uma de suas esperanças como cada uma de suas derrotas. 

Eu sou seu marido, eu sou sua mulher, eu sou seu filho e eu sou seu ancestral. 

Eu sou o anjo que sopra seu nome em seu ouvido. 
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Eu sou o povo da natureza que o acompanha, e que você percebe ou que você não vê. 

Eu sou o que você toca. 

Eu sou, também, o que você come. 

Eu sou tudo isso. 

 

Eu estou no alimento que você ingere, eu estou na água que você bebe. 

Eu estou nos sentimentos que você experimenta e no amor que você dá e que você recebe. 

Em verdade, eu lhe digo, eu nada sou e eu sou você. 

 

Eu sou cada uma de suas alegrias, cada um de seus sorrisos. 

Eu sou cada uma de suas dores. 

 

Eu sou tudo o que você pode pensar, tudo o que você pode sonhar, tudo o que você pode 

esperar. 

Eu sou a suavidade e eu sou sua força. 

Eu sou o masculino e o feminino, como eu sou a androginia. 

Eu sou Cristo. 

Eu sou a matriz de Vida. 

Eu sou o Coro dos Anjos, eu sou o Ancião dos dias, eu sou a Estrela que lhe fala. 

 

Eu sou a tinta com a qual você escreve e o papel que recebe seu escrito. 

 

Eu sou, de fato, tudo o que você vive e tudo o que você é. 

 

Em verdade, não há diferença. 

Em verdade, não há distância. 

Em verdade, há apenas o Amor. 

 

Em verdade, o silêncio das palavras e a vibração, é o que eu sou. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o trono e eu estou aí, onde você coloca os seus pés. 

Eu sou sua vestimenta, efêmera ou eterna. 

Eu sou cada um de seus dedos. 

Eu sou cada uma de suas linhagens, cada uma de suas origens. 

Eu sou o que irradia. 

Eu sou o que emana de todas as coisas. 

Eu sou o repouso e o movimento. 

Não se apegue às minhas palavras, porque eu sou ainda bem mais do que isso e ainda bem 

menos do que nada. 

 

Eu sou sua liberdade e eu sou, também, sua pessoa. 

Eu sou sua carne e eu sou seu Espírito, como eu sou sua alma. 

E, no entanto, em verdade, nada disso pode conter-me, nem, mesmo, definir-me. 

 

Eu sou a magia do instante, a magia de todos os tempos e de todos os espaços, como a 

magia do que está além do tempo e do espaço. 
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Escute. 

 

Eu falo no Silêncio de seu coração. 

 

Onde quer que você olhe, eu apenas posso estar. 

 

Eu sou sua percepção. 

Eu sou sua visão. 

Eu sou seu íntimo. 

 

Em verdade, eu lhe digo, não pare nas palavras. 

Não pare em nada. 

 

Em verdade, eu estou aí. 

 

Eu sou o consolador. 

Eu sou o reparador. 

 

Eu sou o que preexiste a todas as coisas e que subsiste após cada coisa. 

Em verdade, eu lhe digo, tudo isso é você, e bem mais como bem menos. 

 

Não procure compreender, não procure apreender o inapreensível que eu sou. 

Ao estar por toda parte, eu nada tenho a deixar nem nada a prometer. 

Eu nada tenho a pedir-lhe, eu nada tenho a tomar-lhe. 

 

Eu sou a doação, em verdade. 

 

Eu sou a Verdade. 

 

Eu sou cada caminho. 

 

Eu sou todos os carmas e toda a Graça. 

 

Eu não posso estar ausente em lugar algum. 

 

Eu sou o criador e a criatura. 

Eu sou as criadoras, em todo mundo. 

Eu sou o material, a pedra bruta. 

 

Eu sou o trono da Fonte. 

Eu sou os quatro Vivos. 

 

Assim, eu poderia falar-lhe durante horas e durante séculos, como na Eternidade, mas 

nenhuma enumeração poderia bastar para desvendar-lhe tudo o que eu sou. 

Em verdade, eu sou você, para fazer o milagre de uma única coisa. 

Eu sou o apoio e eu sou a emanação. 
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Eu sou todas as Obras: a Obra no Amarelo, a Obra no Branco, a Obra no Vermelho. 

Eu sou o recipiente dessas Obras e eu sou a matéria dessas Obras. 

Eu sou aquele que a realiza. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o indefinido como o infinito. 

Eu sou, também, o finito. 

O que você é, em verdade. 

Eu ponho fim nos limites e, por vezes, eu sou o que limita. 

Eu sou a Alegria sem objeto e, mesmo, sem sujeito. 

 

Não me procure. 

Eu não sou para procurar, nem, mesmo, para alcançar. 

Eu não estou distante, eu estou aí, desde sempre. 

Quer você esteja aqui, nesse mundo, ou do outro lado desse mundo, quer você esteja em 

todo mundo, eu estou. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o silêncio. 

Eu sou o que porta o silêncio. 

Eu sou a nota de música. 

Eu sou o grito de alegria como o grito de sofrimento. 

 

Eu sou o nascimento e a morte e, no entanto, eu jamais nasci e jamais morri. 

 

Eu sou seu amigo, como eu sou aquele que você pode perceber como inimigo, porque não 

há nem amigo nem inimigo, há apenas a verdade do Amor. 

 

Eu estou em tudo o que você percebe, em tudo o que você ainda não vê. 

 

Eu estou em cada outro de você e, portanto, o outro apenas pode ser você. 

O que quer que você diga, o que quer que você pense disso, eu estou ai, de qualquer modo. 

 

Eu poderia falar-lhe durante séculos. 

Eu poderia falar ao seu coração para a Eternidade. 

É o que eu faço. 

É o que eu sou. 

 

Nada me pertence, porque eu estou por toda parte. 

Nada pode definir-me e nada pode compartimentar-me. 

Eu sou o contentamento que você vive. 

Eu sou seu êxtase. 

Eu sou o que você imagina. 

 

Nada me escapa e, no entanto, tudo é livre. 

Tal é meu Amor, tal é minha grandeza e tal é minha humildade. 
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Em verdade, eu lhe digo, eu sou cada um de você. 

 

Eu estou em cada beijo, eu estou em cada olhar, em cada contato, em cada relação. 

 

… Silêncio… 

 

Nutra, nutra-se, em abundância, à saciedade. 

 

Escute, eu sou a escuta. 

Ouça, e eu sou o que ouve. 

 

… Silêncio… 

 

Entre você e eu há Um, não há diferença, porque eu sou você. 

 

Eu sou a questão e a resposta. 

Eu sou a explicação. Como o que não é, ainda, compreendido, o que não é, ainda, vivido. 

Eu sou todas as vivências. 

 

Eu sou cada planeta que gira ao redor de seu Sol. 

 

… Silêncio… 

 

Eu estou aí. 

Eu sou o próprio Silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou a explosão de riso e a explosão de alegria. 

Eu sou o que está aí, no instante. 

Eu sou sua liberdade. 

Eu sou sua Ascensão. 

Eu sou a Terra e eu sou o céu. 

Eu sou as estrelas que brilham no firmamento acima de sua cabeça, como eu sou cada 

curso d’água, cada oceano e cada mar. 

 

Eu sou a borboleta, eu sou a lagarta, eu sou a crisálida. 

 

Reconheça-se, em verdade. 

Reconheça-me, em verdade. 

 

… Silêncio… 

 

E eu sou tudo isso. 

 

E eu nada sou. 

 

… Silêncio… 
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Eu sou a transparência e a Evidência. 

 

… Silêncio… 

 

E eu nada mais sou que não você. 

São suas palavras, são seus verbos e suas ações. 

 

… Silêncio… 

 

Venha a mim. 

 

Abrace-me. 

Eu sou o que abraça. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou sua chama, sua chama de vida como sua chama gêmea. 

 

Não me procure mais; eu sempre estive aí, eu estarei, sempre, aí. 

 

Em verdade, eu lhe digo, seja verdadeiro e autêntico; é o que você é. 

 

Então, abençoe-me. 

 

Então, ame-se. 

Ame-me em cada forma, não faça qualquer diferença. 

 

… Silêncio… 

 

Então, eu o amo, com intensidade, com verdade. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, no Silêncio de nosso coração Um, eu venho abraçá-lo, cada um de você, aqui e por 

toda parte. 

Eu venho enlaçá-lo com o sopro da Liberdade e o sopro da Verdade. 

 

… Silêncio… 

 

Você não tem necessidade nem de palavras nem de Verbo, porque todas as suas 

necessidades já são atendidas, e, isso, desde sempre. 

Mesmo em suas faltas, vividas como tais, há apenas o pleno, porque nada pode faltar na 

Verdade. 

 

… Silêncio… 
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E eu vou fazer silêncio alguns instantes, ao mesmo tempo permanecendo com você, em 

seu coração. 

 

E eu volto depois, para ouvi-lo falar, para ouvir sua voz, para ouvir suas interrogações, para 

poder dar-me e devolvê-lo a si mesmo. 

 

Abençoado seja você. 

Abençoado seja o Eterno em você. 

Abençoada seja sua vida. 

Abençoada seja sua alma. 

Abençoado seja seu Espírito. 

 

Vá em paz, liberado de tudo o que pode, ainda, parecer oprimi-lo. 

Vá em paz, em sua chama de Vida desperta. 

Vá em paz, nesse corpo de carne. 

Você é a Paz. 

 

Você é o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Não pode ser de outro modo. 

Não pode ser diferente. 

Receba. 

 

… Silêncio… 

 

Receba. 

Nada limite. 

 

Eu o amo. 

Porque você é o Amor e porque você é você. 

 

Eu lhe digo até daqui a alguns instantes, para ouvir sua voz, sua verdade e sua vida, o que 

eu sou, seguramente. 

E eu lhe agradeço por estar aí. 

 

… Silêncio… 
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O IMPESSOAL – Parte 6 – Setembro de 2016 

 

Novamente, eu saúdo sua chama, e, em verdade, eu lhe digo, questione, porque suas 

questões são apenas as minhas, assim como as respostas são apenas as minhas e as 

suas; não há diferença. 

Assim, eu o convido, agora, a interrogar-se, não sobre sua pessoa, mas sobre o essencial. 

O que lhe causa problema, o que o interroga no interior de si deve, doravante, encontrar 

uma resposta imediata e instantânea, que lhe demonstre, assim, a si mesmo, que o 

essencial é sua essência e não sua pessoa. 

 

Assim, eu o abençoo por sua Presença e minha Presença. 

Assim, o Fogo está presente em nós, em nosso coração. 

Nesse espaço, nós escutamos o que seu coração pergunta, o que seu coração responde. 

Então, nós escutamos o que ele tem a dizer-lhe. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, nós escutamos as questões no coração, no qual se pode encontrar apenas a 

resposta exata e verídica. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: todo o tempo, eu tenho uma profunda tristeza no fundo do coração. 

Eu acedo a momentos de paz, de serenidade, mas não à Alegria eterna. 

Você pode ajudar-me? 

 

Em verdade, bem amada, tudo o que vai e vem está aí apenas para permitir-lhe observá-lo. 

Assim, você constata o que se desenrola em você, que eu nomearia «oscilações». 

Isso faz apenas traduzir os ajustes em curso, que lhe dão a ver e a viver o que você 

descreve. 

Contudo, eu atraio sua atenção ao fato de que a dor do coração ou a tristeza do coração 

concerne apenas à pessoa. 

 

Assim, portanto, aproveite dos instantes e dos momentos em que a alegria está aí para 

cultivá-la, nutri-la. 

De qual modo, você me dirá? 

Simplesmente, fixando sua consciência na imobilidade desse instante, percebendo e 

sentindo o que se desvenda em você, nesses momentos. 

No essencial não há causa a procurar, mesmo se, é claro, ela possa existir, possa ter 

numerosas explicações, numerosas justificações. 

Como você, talvez, perceba, qualquer que seja a intensidade dessas tristezas, desses 

momentos, eles nada representam em face das alegrias, mesmo efêmeras, que sobrevêm, 

elas, fora de qualquer objeto, de qualquer causa e de qualquer função. 

 

Cultive esses instantes. 

No momento em que a alegria é experimentada e sentida, instale-se nela. 

Nos momentos em que, ao inverso, é a tristeza que aparece e manifesta-se à sua 

consciência, jogue com a lembrança, não passada, mas bem presente dessa alegria, que 
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foi, no entanto, vivida a um dado momento, passado, mas que, entretanto, como eu o disse, 

continua presente, mesmo se a tristeza tome a dianteira. 

Então, nesse caso, pense, sirva-se de suas ferramentas na pessoa para não nutrir a 

tristeza, mas rememorar-se da alegria, e ela virá tomar o lugar da tristeza. 

Pense no Fogo, aquele que eu lhe dou agora e que vem queimar o que não é essencial, o 

que não é indispensável e o que não é correto. 

 

Lembre-se, também, de que, nesses tempos específicos efêmeros da Terra, há, quaisquer 

que sejam os momentos de alegria ou qualquer que seja a Alegria eterna, a lembrança do 

que foi esse mundo, do que foi sua vida, com suas alegrias e suas dores. 

Existe, portanto, um luto a realizar, concretamente, sobre o que se desenrola nesse 

momento. 

O luto, é claro, não é o luto das alegrias, mas o luto das dores, o luto das tristezas. 

Fixe-se, nesses momentos de dureza, na suavidade de seu coração, na suavidade da 

memória desses momentos de alegria que foram apenas efêmeros, e eles voltarão a tornar-

se efêmeros, depois, eternos, em um tempo muito curto, a partir do instante em que você 

não procure resolver a tristeza em uma causa, em uma explicação, em uma razão, mas, 

bem mais, nesses momentos difíceis, rememorar-se do que foi a alegria, para fazê-la reviver 

no instante do aqui e agora. 

 

Questione. 

 

Questão: eu solicito ajuda e conselho para amplificar, cada dia mais, o Fogo do 

Coração. 

 

Quanto à minha ajuda, ei-la: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Quanto ao meu conselho, ei-lo: a partir do instante em que tenha sido vivido, em qualquer 

duração que seja, esse Fogo do Coração, qualquer que seja sua intensidade, ele não pode, 

jamais, desaparecer. 

Ele pode, efetivamente, oscilar, reviver e parecer apagar-se, mas a brasa, ela, não se 

apaga, jamais. 

Então, no que lhe concerne, deixar crescer o Fogo do Coração consiste, simplesmente, em 

nutrir-se dele, você mesmo, por sua atenção e sua intenção, por sua observação e por sua 

capacidade para desaparecer de si mesmo, naqueles momentos. 

Então, esse Fogo instalar-se-á na duração, na perenidade e na Eternidade. 

Apoie-se no que você é. 

Não procure apoiar-se em qualquer elemento da pessoa, em qualquer razão que seja, 

constate, simplesmente, essas flutuações, aí também, e deixe-se levar nos momentos de 

Graça que conduzirão, tenha certeza, ao estado de Graça e ao contentamento. 

 

O aprendizado do contentamento necessita, de algum modo, de uma forma de 

desintoxicação do que constitui o efêmero, do que constituem os hábitos da encarnação, os 

hábitos da matéria e, sobretudo, as consequências diretas do confinamento. 

 

O que eu disse anteriormente aplica-se, igualmente, a você. 
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Veja ali a inspiração e a criatividade, porque é nisso, quando você desaparece de si mesmo 

– como foi o caso quando de minha escuta – que o coração desperta, que o coração acende 

e mantém a chama. 

Aproveite desses momentos que lhe são atribuídos para nutrir essa chama, para alimentá-

la, simplesmente, sendo suavidade consigo mesmo, sendo tolerância consigo mesmo. 

Ao conduzir-se assim, você chegará ao Amor incondicionado de si mesmo, não através de 

sua forma, não através de sua história, mas, aí também, através de sua essência. 

 

Eis a resposta do Fogo, para cada um de você: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Questione. 

 

Questão: suas intervenções fizeram-me atravessar o medo de morrer para mim 

mesmo, depois, uma forma de desaparecimento, o mental sempre presente e, enfim, 

viver o Fogo do Coração. 

Como ir mais para o Silêncio, uma vez que o mental está aí, e desaparecer, 

totalmente, para mim mesmo, nesse Fogo de Amor? 

 

Bem amado, em verdade, nada há a fazer, isso já está aí. 

É isso que deve ser puxado à consciência: a certeza, não como crença, mas como 

Evidência, de que esse Fogo do Coração sempre esteve aí. 

O mental, como você o diz, no estado atual de sua consciência como da consciência 

coletiva da Terra, não pode refrear o que quer que seja em relação a esse Fogo. 

É, simplesmente, o fato de desviar-se dele que parece fazê-lo atenuar. 

Não se esqueça, tampouco, de que não pode haver investigação, de que não pode haver 

outra coisa que não uma intenção, absoluta, para isso. 

Não pense em seus medos, não pense em suas dúvidas, eles não são você. 

Eles são apenas a manifestação de seu próprio efêmero, que não quer apagar-se, o que 

quer que você diga e o que quer que você faça. 

 

Então, nutrido pelo Fogo do Coração, quando ele está aí, o que o toca, por momentos. 

Não se esqueça, tampouco, de que a Inteligência da Luz encontra, em você, neste período 

de face a face final, o caminho o mais direto e o mais curto para sua eternidade, que você 

crê poder encontrar ou procurar. 

Porque isso já está aí, você não tem que reencontrá-lo, você não tem que procura-lo, você 

tem apenas que soltar o que se manifesta em sua consciência, porque suas dúvidas e seus 

medos não lhe pertencem em si. 

Eles não são seus, eles estão, simplesmente, presentes, em alguns momentos, em algumas 

resistências sobre as quais você não tem meios de ação direta, se não é inclinar-se, 

unicamente, aí também, na suavidade. 

 

Não procure desaparecer porque, ao procurar, isso se afasta de você, tão seguramente 

como aquele que recusa a Luz. 

Contente-se, então, em apoiar-se em seu sopro, no inspirar e no expirar, de maneira 

profunda, nos momentos de dúvida e de medo, para liberar o coração do que o aperta. 

Faça descer a respiração ao nível do que é nomeado o «hara», em seu ventre. 
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Nesses momentos, o coração encontrará sua via de expressão por ele mesmo e nele 

mesmo, sem interrogações, sem medos e, aí também, sem dúvidas, e o mental apagar-se-

á, naqueles momentos, por ele mesmo. 

Deixe-se absorver no Fogo, nos momentos, em contrapartida, em que ele está presente. 

 

Não procure, quando de momentos em que a dureza se reapresenta, resolver. 

Deixe-se atravessar e dirija a respiração para a parte inferior de seu corpo. 

Naquele momento, você constatará que a vibração do Fogo renasceu em você, e parte a 

partir de algumas Portas e converge para seu coração, e reverte você, então, e o faz passar 

à sua consciência de Eternidade, à sua essência. 

Incline-se, pela intenção da consciência, nas Portas nomeadas Atração/Visão, 

sucessivamente, e, em seguida, nas Portas AL e Unidade, para favorecer a última 

passagem – definitiva – da Porta Estreita OD. 

 

Não há culpa nem, mesmo, responsabilidade, porque, a partir do instante em que há culpa 

ou sentimento de responsabilidade – assim como na busca do que você deseja – você faz 

apenas afastar-se do que você é. 

 

Remeta as dúvidas e os medos ao nível de onde eles nasceram, não pela vontade, não pelo 

pensamento, mas, unicamente, por sua respiração. 

Deixe-os apaziguar-se e voltar a descer ao lugar de eleição deles. 

O coração, então, em seu Fogo, manifestar-se-á e participará do mesmo movimento de 

descida para vir terminar a dureza, as dúvidas e os medos. 

 

Eis a resposta do Fogo: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Questione. 

 

Questão: em sonho, Anael veio dizer-me: «O que você faz? Nós já estamos nas caixas 

e prontos para partir. O que você espera?». 

Ao acordar, eu estava tomada de pânico, porque eu não me sentia pronta. 

 

Bem amada, nenhuma pessoa estará, jamais, pronta para o fim da pessoa, Liberado vivo ou 

não. 

Abandone, portanto, a pretensão de ter, ainda, uma distância a percorrer para estar pronta: 

você sempre esteve pronta, quaisquer que sejam seus caminhos, quaisquer que sejam suas 

vibrações. 

Não estar pronta é uma crença, estar pronta é uma verdade. 

Não há alternativa. 

 

Isso a convida, também, a acolher o que lhe disse o Arcanjo sem remorso, sem culpa e, 

ainda menos, com o sentimento ou a crença de não estar pronta. 

A alegria, no momento do Apelo de Maria, será tal que não poderá haver a menor dúvida 

sobre a leveza do que se produz. 

Não se trata de apegos, trata-se, simplesmente, de crenças, nada mais, e, aí também, de 

uma falta de Amor incondicionado para com sua essência. 
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Nada há a crer, há apenas a aquiescer. 

Nada há a soltar, apenas ser a Verdade. 

A distância existe apenas para a pessoa. 

Para o que você é não houve, jamais, a menor distância. 

 

Como ele lhe disse, nada há a preparar, uma vez que tudo já está pronto. 

As caixas e as bagagens estão prontas. 

Não há nem atraso nem avanço, há o exato relógio dos tempos finais, para cada um. 

 

A pessoa dirá, sempre, que não está pronta, porque a dúvida faz parte da pessoa. 

Há necessidade de apoiar-se, essa dúvida, nascida na pessoa, no efêmero e na 

probabilidade, enquanto estar pronto é uma certeza e uma verdade absoluta que nada tem 

a ver com a menor dúvida. 

 

A pessoa, nela mesma, nada tem a preparar. 

O que foi preparatório é a integração da Luz através de tudo o que foi vivido durante 

numerosos anos. 

O resto é apenas quimera e, aí também, crença, induzida pela dúvida e pela própria pessoa. 

Mude, aí também, de olhar, mude de perspectiva, e você observará, em definitivo, que você 

sempre esteve pronta, mesmo se suas caixas ou suas bagagens não estejam prontas, o 

que, obviamente, não tem qualquer importância, porque você não leva bagagem alguma 

nem caixa alguma. 

Você estará livre de todo peso, como cada um. 

 

… Silêncio… 

 

A cada morte nesse mundo, não nesses tempos tão específicos, mas em cada vida que 

você tenha passado, lembre-se de que você não leva, jamais, nada. 

As únicas bagagens incômodas são aquelas das crenças, aquelas de sentimentos de não 

ter concluído uma missão qualquer ou conduzido até seu termo um papel, qualquer que 

seja. 

Mas isso não dura, jamais porque, a partir do instante em que a matéria não está mais aí, 

você reencontra, mesmo em sua alma, uma leveza, mesmo se não seja a Liberdade. 

Hoje, no Apelo de Maria, a alma não pode interferir. 

Ela será neutralizada para deixar a potência do Espírito agir no que é necessário. 

 

Então, não se preocupe com qualquer bagagem ou qualquer caixa. 

Seja verdadeira. 

Viva o instante o mais possível que isso lhe é atribuído, além das obrigações, além das 

responsabilidades. 

Aproveite de cada momento de liberdade da pessoa para ser livre na essência e na 

verdade. 

É assim que o Face a Face termina, de modo inexorável e inabalável, quer seja nesses 

dias, quer seja no momento preciso do Apelo de Maria. 

 

Quando o Coro dos Anjos, através das Trombetas, quando os Cavaleiros do Apocalipse 

manifestam-se, nada resta a que agarrar-se. 
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Resta apenas que viver o essencial, quer seja na perpetuação desse corpo por um tempo 

limitado, quer seja no abandono desse corpo. 

 

Aí está minha resposta que, eu a lembro, é sua resposta: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Questione. 

 

Questão: minha pessoa tem vontade de aproveitar até o fim da recreação na terceira 

dimensão, e regozija-se de participar de um espetáculo pouco frequente. 

Há egoísmo aí? 

 

Bem amado, há total liberdade de sua consciência. 

Isso não quer dizer que haja apego à sua pessoa, isso quer dizer, simplesmente, que não 

há experiência vivida do que está além do véu na Eternidade, quer seja a Última Presença 

ou o Absoluto. 

Caso contrário, nenhuma palavra dessa espécie poderia sair de sua pessoa. 

Há apenas desconhecimento e não-vivência da felicidade eterna que o espera. 

Então, não há egoísmo, há apenas o que eu nomeei desconhecimento de algo que não foi, 

ainda, experimentado. 

 

Aquele que experimenta e instala-se além de todo estado, mesmo na Infinita Presença e, 

hoje, no Si, e, a fortiori, de modo ainda mais evidente no Absoluto, é. 

Naquele momento, nada mais pode impedir a vida de fluir, quer seja o prazer da pessoa em 

qualquer setor que seja. 

Não há, portanto, nem culpa nem resistência, eu o redigo uma terceira vez, simplesmente, 

um elemento que não foi, ainda, vivido. 

Então, contente-se em viver como você o faz, com prazer, do que lhe oferece a vida nesse 

mundo. 

 

Não hesite. 

Não há culpa a ter, há, simplesmente, algo que não foi, ainda vivido. 

Mas na lei de Graça e na lei da Inteligência da Luz não há, jamais, erro, e, se você está aí, 

é, talvez, porque seu coração permite-lhe, justamente, viver o prazer do efêmero. 

É absolutamente possível viver o prazer do efêmero sem ali ficar apegado, apesar de uma 

forma de avidez. 

 

Então, viva, e não se preocupe com outra coisa. 

Seja simples e espontâneo. 

Viva o que a vida dá-lhe a viver, nem mais, nem menos. 

O estado de Graça chegará no momento oportuno, uma vez que a Liberação, eu o lembro, é 

coletiva. 

Simplesmente, você vê, por si mesmo, se você aproveita da vida ou se você é apegado à 

vida. 

O apego à vida não é um prazer, é um peso, é uma dureza. 

Enquanto o prazer da vida, mesmo se ele esteja inscrito na pessoa, a partir do instante em 

que existe, em você, uma tensão para o Absoluto, que você não percebe nem vive, de 



63 
 

momento, isso basta para provar que não há apego, que não há resistência, mas, talvez, um 

lado excessivamente prazeroso da matéria. 

Isso faz parte da experiência livre da consciência, em qualquer mundo que seja, exceto, é 

claro, os mundos confinados que os privaram de reconexão real e efetiva à Eternidade. 

Mas isso está em resolução, nesses tempos. 

 

Eis minha resposta: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhe repito a frase do Comandante: «Ame e faça o que lhe agrada», porque, no Amor, 

mesmo se a experiência do Absoluto e o estado além de todo estado não sejam vividos, há 

a Graça e a leveza. 

O apego provoca dor. 

O prazer da matéria não é egoísmo, mas encarnação completa de sua essência nesse 

mundo. 

Não há nem erro, nem culpa, nem erro de posicionamento, nem erro de observação, a 

Inteligência da Luz mostrará isso a você, muito em breve. 

 

O prazer dessa matéria não é uma possessividade, mas, simplesmente, um ponto focal da 

consciência. 

É-lhe, aliás, fácil ver em sua vida, em sua anamnese, em sua vivência, se há predação, se 

há posse ou se há, simplesmente, ao inverso, esse princípio de prazer e de gozo que não 

exerce qualquer controle sobre o que quer que seja. 

 

… Silêncio… 

 

Questione. 

 

Questão: muitos bebês chegam, semelhantes a anjos. 

Eles têm uma utilidade nestes tempos? 

 

As chamas e essências que nascem neste momento, não de maneira exclusiva, mas de 

maneira importante, são, efetivamente, anjos, porque de onde eles estavam, eles viram, 

obviamente, pela proximidade desses eventos, o que ia desenrolar-se. 

Então, eles são, efetivamente, anjos. 

Eles foram ávidos para viver esse momento na carne, porque não há maior felicidade do 

que viver a Liberação na carne. 

 

Eis minha resposta: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Questione. 

 

Questão: há mais de um ano, eu durmo durante a quase totalidade de suas 

intervenções. 

Isso é para reatar os laços nos tornozelos? 
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Bem amada, se você dorme quando das intervenções, é que você desaparece, no coração 

de si mesma e não nas outras dimensões. 

Aí está a única verdade e aí está o essencial do que têm a viver sua essência e sua chama. 

 

Os laços nos tornozelos impedem-nos de partir a outro estado, mas eles não impedem, de 

modo algum, de viver a dissolução e o desaparecimento. 

 

A aptidão para o desaparecimento, ou para a dissolução, ou para o adormecimento, se você 

prefere, prova sua finalidade, que nada mais há a preparar, quaisquer que sejam as durezas 

de sua vida, quaisquer que sejam os laços nos tornozelos. 

Não há melhor marcador, o que quer que você pense e o que quer que você viva disso ou 

não, do que esse desaparecimento quando nós estamos em presença. 

 

Na escuta há aqueles que ouvem, há aqueles que pesam e sopesam as palavras e 

instalam-se no mental, há, enfim, aqueles que desaparecem. 

 

Eis minha resposta: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Questione. 

 

Questão: como superar as raivas e as emoções que reapareceram e me invadem? 

 

Bem amada, em verdade, o que reapareceu, por vezes, com intensidade e exuberância, não 

é nem uma recaída nem uma punição, nem uma regressão. 

Trata-se, simplesmente, de fazer o luto, também, dessas raivas, de vê-las pelo que elas 

são, pelo que elas foram. 

Deixe-as atravessar. 

Aí também, não se apegue. 

O que quer que você viva e o que quer que você seja afetado nisso, isso não tem qualquer 

incidência. 

 

A raiva é o Fogo que se eleva. 

Deixe o Fogo descer. 

O Fogo do Espírito põe fim ao fogo vital e aos elementos de emoções e, em especial, na 

raiva. 

A tristeza lesa o coração; a raiva não lesa o coração, ela lesa a pessoa, e essa raiva é, 

mesmo, por vezes, um elemento que vem consumir o que restava de efêmero. 

Então, de qualquer modo, aí, tampouco, não procure superá-la, mas, ao contrário, veja as 

coisas ao inverso. 

Renda graças e agradeça suas raivas, qualquer que seja a intensidade delas, porque elas 

estão aí para queimar o que deve ser queimado. 

 

Esse fogo da raiva não tem necessidade de sua intervenção, não tem necessidade de sua 

consciência. 

Aceite vivê-las, mesmo as mais estrondosas. 
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Deixe-as evacuar-se, completamente. 

Nada retenha, nada refreie, mas, para não lesar o outro, então, evacue sua raiva na 

natureza, contra uma árvore, em um vórtice, e deixe-a sair, definitivamente. 

Ela apenas pode queimar o que há a queimar. 

 

Eis minha resposta: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Questione. 

 

Questão: ao sentir-me bem em mim mesma, eu sinto uma frustração em face 

daqueles que se exprimem com facilidade, enquanto eu permaneço, frequentemente, 

no silêncio. 

O que compreender e quais lições tirar disso? 

 

Bem amada, em verdade, eu lhe digo, felizes os simples de espírito, felizes aqueles que 

guardam o silêncio, qualquer que seja a frustração, porque eles permanecem voltados para 

o Coração do Coração, qualquer que seja a frustração de não exprimir ou de não viver isso. 

Permaneça aí, onde você está, você está em seu exato lugar. 

A frustração não pertence ao seu coração, mas ao seu corpo. 

 

Contente-se em permanecer assim. 

Alguns exprimem, outros não; alguns vivem, outros não. 

Há, aí, simplesmente, apesar da frustração, um movimento da energia e da consciência 

voltado para o silêncio e, portanto, para seu Coração do Coração. 

Pense nisso, o que quer que diga seu corpo, o que quer que diga sua cabeça. 

Aquele que permanece no silêncio pode ser chamado um bem-aventurado, como simples 

de espírito. 

A irradiação, a emanação de seu coração não tem necessidade de palavras, não tem 

necessidade de exprimi-lo, mesmo se, efetivamente, sua pessoa possa sentir a frustração 

de não trocar, nesses casos. 

 

É um convite da Luz e de sua Inteligência para permanecer nesse estado. 

O movimento da energia e da consciência está voltado para dentro. 

A fase de expansão que foi vivida há algum tempo sobre essa Terra não foi nem uma 

obrigação nem uma justificação, mas, simplesmente, uma polaridade da consciência que se 

exprime, não para vocês, qualquer que seja o prazer, mas, mais, para assentar a instalação 

da Luz e sua densificação. 

O silêncio permite uma densificação muito mais rápida do que a emanação. 

 

Não há, portanto, melhor sentido da energia e da consciência, há apenas um sentido da 

consciência e da energia, da vibração, que é função de certo número de elementos em sua 

essência, mas, também, em sua pessoa. 

O introvertido não pode tornar-se extrovertido. 

A Graça da Luz, eu o lembro, segue as linhas de menor resistência, e permite, 

simplesmente, à pessoa, estar – mesmo frustrada – em acordo com a essência. 
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Eis minha resposta: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Questione. 

 

Questão: em face das pessoas que têm necessidade de falar muito de seus 

sofrimentos, eu me coloco no coração e no silêncio, e as palavras não saem, 

enquanto elas estão na espera de respostas. 

É a passagem da garganta, da palavra ao Verbo que não se faz, um bloqueio? 

 

Bem amada, o acolhimento do sofrimento do outro no silêncio é o serviço aportado ao outro, 

em sua mais correta manifestação. 

A escuta permite, justamente, fazer cessar o mental, não o seu, mas aquele que deposita o 

sofrimento diante de você. 

Se isso se produz, não há necessidade de palavras, há apenas essa necessidade de 

acolhimento e de escuta. 

Assim é a Graça do coração. 

Ela não tem necessidade de apoiar-se nas palavras, nas explicações, em um reconforto 

verbal, mas, bem mais, ser acolhida sem condição. 

O resto não é nem seu problema como pessoa, nem o problema da pessoa que vem 

depositar esse sofrimento. 

O trabalho faz-se naturalmente, sem esforço e espontaneamente. 

 

Não há necessidade de conhecimentos, não há necessidade de eloquência, há apenas a 

escutar e acolher o outro sem condições, sem restrições, sem julgamento e, sobretudo, sem 

conselhos. 

O acolhimento e a escuta traduzem a real capacidade do coração, e isso basta para 

resolver o que há a resolver, mesmo se haja insatisfação de uma ou outra das pessoas 

nessa relação. 

O importante não tem que ser visível, o importante não tem que ser verbalizado, o 

importante tem apenas que ser, e o importante é, efetivamente, mais intenso no silêncio. 

O reconforto dado pelo coração frustra a pessoa, mas ilumina o coração. 

Não está aí o essencial? 

Não está aí o indispensável? 

 

Aquele que vem colocar o sofrimento e falar dele, mesmo se reivindique um pedido de 

solução tem, sobretudo, necessidade de evacuar isso, não para fazê-la portar isso, mas, 

unicamente, para permitir-lhe transmuta-lo no silêncio de seu coração e de suas palavras. 

 

Eis minha resposta: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Questione. 
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Questão: em uma de suas intervenções, você mergulhou em minha garganta, isso 

arrastou um tecido de meu corpo que atravessou minha garganta com você, e 

provocou forte tensão nesse nível. 

Isso, em seguida, liberou-se. 

Eu fiquei em um estado de contentamento. 

Qual é o significado disso? 

 

Bem amada, a simples descrição do que você viveu basta por si só. 

Não há outra explicação que não aquela que foi vivida. 

Houve passagem, houve instalação da Luz e manifestação do Amor. 

O que você desejaria mais? 

A validação é sua própria vivência e sua própria experiência de minha ação em você. 

Eu a lembro de que eu sou você. 

 

Nada mais há a dizer. 

Seu testemunho, sua vivência é a mais bela das explicações. 

Certamente, ela não pode satisfazer a pessoa, mas ela satisfaz seu coração. 

O que você exprimiu não é uma questão, mas uma resposta. 

 

Então, eis minha resposta à sua resposta: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Questione. 

 

Questão: quando há uma forte dor há vários meses, como saber se é ligada ao 

trabalho da Luz ou se é uma causa médica? 

 

Em verdade, bem amada, e no absoluto, pouco importa. 

Quer seja a Luz, quer seja o que você chama de «problema médico» terá, de qualquer 

modo, a mesma finalidade: a resolução no coração. 

Então, é claro, é muito mais agradável viver esse Face a Face sem ser perturbado por uma 

dor, por uma doença, mas esse desarranjo, em si mesmo, é apenas o reflexo, mesmo 

indireto, da ação da Luz. 

 

A Luz pode curar. 

A Luz pode, também, acompanhar um sofrimento ou uma doença para permitir-lhe, nesses 

casos, superar isso, não pela explicação médica, não por um ato terapêutico que é preciso, 

de todo modo, considerar, mas, sim, porque isso provoca, ao nível do que se produz, na 

capacidade de Abandono total à Luz. 

Então procure, eventualmente, ao nível médico, resolver uma dor, mas não procure ao nível 

de resultados. 

A ação é, sempre, da ordem da instalação da Luz. 

 

O ser humano em encarnação nesse mundo encontrará, sempre, nele, a resiliência 

necessária para manifestar e, portanto, as condições de superação da dor ou da própria 

doença, para que a primazia da consciência estabeleça-se na pessoa. 
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Então, quer seja a Luz, quer seja médico, requer dois comportamentos: procurar, ao nível 

material e abandonar, ao nível da consciência. 

Ambos caminham juntos, o mais frequentemente. 

Não há contradição nem oposição, há simultaneidade do processo. 

 

Toda dor, mesmo se tenha sido rotulada de resistência carma ou culpa, nada é em relação 

ao que você é, mas representa algo que seria um trunfo importante para sentir seu coração. 

Mas convém pôr fim ao sofrimento da pessoa, quer seja pela Luz ou pela terapia. 

 

Mas eu a lembro de que a terapia a mais eficaz, no que concerne à pessoa, tornar-se-á 

cada vez mais frequentemente a Luz, desprovida de lógica humana, de interpretação 

humana ou de causalidade humana. 

Isso lhes é aberto em grande. 

O Comandante dos Anciões havia falado da possibilidade de autocura. 

Hoje, essa autocura age por ela mesma, mesmo se haja persistência de um elemento 

doloroso, caso em que convém, então, dirigir-se a quem de direito para resolver o problema 

na pessoa e nesse corpo de carne. 

Mas lembre-se de que, em definitivo, todo golpe na integridade da pessoa é apenas uma 

revelação da Luz em potência. 

 

Há, por vezes, efetivamente, uma defasagem, uma latência. 

Então, se isso a incomoda, em sua consciência, em seu coração, informe-se sobre a 

causalidade corporal direta do que se desenrola, mas guarde presente no espírito que é 

apenas a Luz que lhe mostra isso e que, em definitivo, conduz você à própria superação. 

 

Eis minha resposta: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Questione, se há, ainda, tempo. 

 

Questão: o que fazer diante de distúrbios do sono que têm tendência a crescer, 

progressivamente e à medida que a Luz intensifica-se, e que resistem a todos os 

tratamentos? 

 

Bem amado, em verdade, algumas chamas vivem o desaparecimento; para outras chamas, 

a pessoa permanece. 

Não se trata nem de resistências nem de oposição à Luz, bem ao contrário. 

Mas, nesse caso, a Luz pede-lhe o quê? 

Para não pensar em seu sono, vigiar e orar, porque Ele chega como um ladrão na noite. 

Assim, em sua função, mesmo nessa pessoa que você é, ainda, existe a necessidade de 

utilizar esse tempo – no qual, como você mesmo diz, nada propicia o sono – para servir-se 

disso para vigiar e orar, no Silêncio de seu coração, no silêncio de sua noite, nos horrores 

da insônia. 

Porque você nutrirá, naquele momento, não um alvo conhecido, mas o conjunto da 

humanidade. 

É, talvez, e certamente, em verdade, o que lhe propõe a Luz, vigiar e orar. 
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Se você vigia e ora, não haverá nem fadiga nem repercussão do que a pessoa chama uma 

falta de sono. 

Como você mesmo diz, quanto mais a Luz instala-se, menos você dorme. 

O desaparecimento no sono, ou a dissolução pode, também, manifestar-se desse modo, 

pela persistência do despertar, que requer uma ação no despertar, não para encontrar o 

sono, mas para difundir, pela oração, pela própria consciência, o que é necessário. 

Não para você, mas pela própria orientação de sua vida, no sentido do serviço ao outro e da 

ajuda aportada ao outro. 

 

Então, se você quiser, não procure lutar, opor-se a isso, não procure uma causa, mas 

aproveite desse estado específico de insônia e, mesmo se haja fadiga, apoie-se na fadiga 

da pessoa para manifestar seu coração. 

Então, vigie e ore, porque o tempo é chegado, o ladrão na noite chega. 

 

Eis minha resposta... E eis o Fogo de minha bênção e de meu Amor: … efusão… 

 

… Silêncio… 

 

Eu selo, em seu coração, a doação da Graça, não para guardá-la, mas, sim, para instalá-la. 

Eu saúdo sua chama, eu saúdo sua eternidade, eu saúdo sua pessoa, no mesmo impulso e 

na mesma Luz. 

 

… Silêncio… 

 

Até logo. 

Eu permaneço, para sempre, presente, porque eu sou você. 

 

… Silêncio… 

 

Eu rendo graças e eu lhe agradeço. 

 

Você é aquele que eu sou, eu sou aquele que você é, porque entre «eu» e «você» nada 

mais há que não uma convenção e uma forma. 
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OMA – Parte 1 – Setembro de 2016 

 

Bem, caros amigos, estou muito contente de vir, novamente, exprimir-me entre vocês. 

Vocês sabem que, na última vez em que eu vim vê-los, eu havia dito que não voltaríamos 

mais, para deixar o lugar ao Impessoal. 

Então, é claro, há espertalhões entre vocês que perceberam que o Impessoal podia ter 

tonalidades. 

E nessas tonalidades, é claro, vocês observaram que, às vezes, era eu, escondido, não é? 

Mas essa etapa do Impessoal era destinada, sobretudo, a fazê-los sair dos 

condicionamentos e da afeição que podiam ter por alguns de nós, de modo privilegiado, 

talvez. 

 

Então, eu havia dito que não viríamos, mas eu vim, de novo. 

Eu vim porque eu nada tenho a dizer-lhes da parte da Confederação Galáctica, 

Intergaláctica, nem, mesmo, dos Melquisedeques, eu vim, de livre e espontânea vontade, 

um pouco como o fez Maria, em 15 de agosto. 

Eu insisto, também, nesse lado: eu volto não mais como emissário da Confederação 

Intergaláctica que já lhes disse tudo, mas, também, em referência à minha humanidade e 

minha presença com vocês, não há tanto tempo, em meu corpo de carne, não é? 

 

Então, primeiramente, eu lhes apresento, novamente, todas as minhas bênçãos, todo o meu 

Amor, e vamos, eu espero, trocar, de maneira frutífera, durante algumas horas, não é? 

E eu vim, antes de tudo, para responder às suas questões, porque eu sei que há, sempre, 

muitas questões, e a curiosidade está sempre presente, é claro. 

E este período tão especial da Terra, que lhes anunciou Maria e que nós todos lhes 

anunciamos, e que vocês vivem, neste momento mesmo, se querem, até o final deste ano, 

é muito especial. 

Não há mais preparação, há apenas a aceitar, aí onde vocês estão, em função de sua 

consciência, não aquela de sua pessoa, é claro, mas aquela de quem vocês são, se posso 

dizer, na Eternidade, e o programa, se posso falar assim, de sua própria consciência. 

 

Então, eu espero que, através de todas essas questões, que vocês terão a colocar-me, eu 

possa aportar esclarecimentos, conselhos que são, sempre, agradáveis de escutar e de 

ouvir, para vocês que colocam as questões, mas, também, para todos aqueles que terão a 

oportunidade de ler tudo isso, não é? 

Então, vamos... 

É tudo o que eu tenho a dizer, não é?, exceto que eu estou muito alegre por estar com 

vocês e escutar tudo o que vocês têm a perguntar-me. 

E eu tentarei responder ao mais exato, em relação, se querem, à minha humanidade, e não 

mais, unicamente, em relação ao meu papel que foi o meu, durante todos esses anos, junto 

aos Melquisedeques e a Confederação Intergaláctica, ou seja, eu terei, hoje, uma liberdade 

de expressão que se referirá mais à minha encarnação ou às minhas encarnações, se 

querem, e à minha caminhada junto a vocês durante inumeráveis séculos ou, mesmo, 

milênios. 

 

Então, eu lhes deixo a palavra para essas questões. 

 

Questão: o Impessoal disse: "Ame e faça o que lhe agrada." 
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Eu estou aqui com meu cônjuge que se apoia nessa máxima e tem uma relação com 

uma irmã, presente aqui. 

O marido dela, igualmente presente, está de acordo com essa situação que, de minha 

parte, eu não aceito e vivo mal. 

Você pode esclarecer-nos sobre essa máxima, que parece apoiar-se no Amor 

incondicional e não no que agrada à pessoa? 

Somos nós supostos de ser Luz ou utilizar a Luz para satisfazer nossos desejos? 

Como saber se isso vem da pessoa ou da Luz? 

 

Cara amiga, «Ame e faça o que lhe agrada»: se você ama, já, isso quer dizer que você não 

está mais na condição, você não está mais no afeto e você não está mais no ressentimento 

de uma situação, como você diz, que pode, por vezes, ser detestável. 

Isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer, simplesmente, que o «Ame e faça o que lhe agrada» foi transposto ao 

sentido pessoal. 

 

Questão: é, justamente, a minha questão. 

 

Justamente, isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que o «Ame e faça o que lhe agrada» corresponde àquele que já está além 

da pessoa, que, de algum modo, transcendeu a própria pessoa. 

Porque, se você ama segundo a pessoa, obviamente, você sabe muito bem que vai 

encontrar, em sua vida, tanto nos círculos próximos como nas relações que se estabelecem 

não importa em qual circunstância entre dois humanos há, sempre, algo que você ama que 

o outro não amará. 

Essa frase «Ame e faça o que lhe agrada» dirige-se ao Si. 

Se você põe o Amor à frente, como eu o disse há numerosos meses, o Amor à frente, o 

Amor atrás, não pode mais ali haver situações de conflito ou de oposição, ou de raiva do 

que quer que seja. 

Isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que você não ama suficientemente. 

Porque se você ama suficientemente, não pela pessoa, mas por seu estado de Amor, seu 

estado de Si, de Infinita Presença, tudo o que você pode descrever em relação a essa 

situação não tem qualquer razão de apresentar-se. 

 

Lembre-se de que vocês estão em um período no qual a Inteligência da Luz está no 

trabalho, mas no qual, também, manifestam-se, para cada um de vocês, certas formas, seja 

de bloqueios, seja de resistências, seja de medos. 

Portanto, «Ame e faça o que lhe agrada», não é considerar que é o que lhe agrada ao nível 

da pessoa, é o que lhe agrada ao nível da alma ou do Espírito, é claro. 

 

Questão: ou, como disse o Impessoal, o que agrada à Luz, se bem compreendi. 

 

O que agrada a quê? 

 

Questão: à Luz. 

 

Mas o que agrada à Luz..., você é Luz! 
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Se há resistência, se há conflito interior, se há o fato de resistir ou de interrogar-se, quem é 

que se interroga e quem é que resiste? 

Quem é que não está de acordo, se não é a pessoa? 

O Amor está, sempre, de acordo. 

Portanto, no «Ame e faça o que lhe agrada» há, sempre, essa noção de ponto de vista, ou 

seja, onde se situa você mesmo? 

Quer sejam problemas afetivos, problemas de dinheiro, de não importa o quê, é, sempre, a 

mesma coisa. 

A Vida, através de sua Inteligência, a Luz, como você diz, vai pô-la em face de suas 

próprias dissonâncias, se posso dizer, de suas próprias incongruências. 

E isso é destinado não a ser resolvido, mas a fazê-la refletir, no próprio sentido mental, de 

onde você está, de onde você se situa. 

Porque a espiritualidade que é vivida com preocupações dessa natureza é uma..., como 

dizer..., espiritualidade condicional. 

E enquanto há espiritualidade condicional, causal, na qual você procura fazer revestir a 

alegria que você vive na Luz, se você a vive em sua vida de todos os dias, isso prova, 

simplesmente, que você faz, ainda, o que eu nomeei de yoyotage de la touffe. 

Yoyoter de la touffe, isso quer dizer tergiversar, colocar-se a questão o tempo todo, não 

estar de acordo e, portanto, resistir. 

 

Questão: eu assumo, totalmente, isso, é por isso que eu coloco a questão. 

 

A questão, isso quer dizer, simplesmente, a resposta está aí: você tem suficiente Amor para 

essa situação? 

 

Questão: se o Amor de que se fala é o Amor incondicional, ou condicional, aí, eu me 

perco. 

 

Mas o Amor incondicional não se coloca esse gênero de questão, ele «é», por ele mesmo. 

O coração irradia, a alegria é onipresente, quaisquer que sejam os problemas e as 

preocupações. 

Nós jamais dissemos que, se vocês constituíssem seu corpo de Existência, estariam 

liberados de sua constipação ou de sua dor nas costas, não é? 

Essa é uma visão que eu qualificaria de maniqueísta, ou seja, vocês existem, consciente ou 

inconscientemente, uma perfeição da vida material, uma vez que a Luz está aí. 

Não, o que é perfeito é a liberdade interior, o estado de ser, o estado de consciência, mas 

não as preocupações da vida quotidiana. 

Elas podem ser, mesmo, como dizer..., tornar-se mais proeminentes, mais visíveis, devido, 

mesmo, à presença da Luz. 

 

É você que deve posicionar-se, seja no fato de não estar de acordo ou estar de acordo. 

Confie isso à Luz que você é, e deixe as coisas desenrolarem-se. 

Mas, tal como você o apresenta, isso quer dizer que, efetivamente, você ainda não 

assimilou, se posso dizer, o fato de que, mesmo se o corpo de Existência reconstitua-se 

aqui mesmo, mesmo se ele esteja, inteiramente, concluído, isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que o Si está realizado. 

Mas se você volta a descer ao interior da pessoa – o que é necessário, você não conduz 

seu automóvel com o Si, você conduz o automóvel com suas mãos e seu mental, e seus 
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sentidos –, mas você deve aperceber-se de que, se você é Luz, e você se tornou, 

realmente, Luz, se você está no Amor incondicional, então, naquele momento, o que quer 

que se produza, seu sorriso não a deixa e você não é perturbada. 

Qualquer que seja a relação que está em jogo, qualquer que seja a soma que está em jogo 

e qualquer que seja o sofrimento que está em jogo. 

Caso contrário, isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer, simplesmente, que você está submissa à sua pessoa e que você se exprime 

a partir de sua pessoa. 

 

Questão: eu compreendo bem sua resposta, mas é fácil aproveitar, sempre, desse 

«Faça o que lhe agrada», enquanto é, ainda, a pessoa que faz o que a ela agrada. 

Isso se produziu frequentemente, aqui, quando alguns são desrespeitosos e quando é 

a pessoa que é incomodada que se encontra em contradição. 

 

Mas são os mesmos problemas que eu havia explicado há agora quase dois anos, 

concernentes ao Si e aos tournicoti-tournicota. 

Simplesmente, a Luz ilumina toda a sua vida. 

Aliás, o fato de que você coloque a questão e de que você tenha tomado consciência disso, 

como você diz, cabe a você ver a que você está apegada? 

Você está apegada à sua eternidade ou à sua pequena pessoa? 

Mas toda a vida terá um desafio como esse. 

Todos os dias que lhes restam a passar, aqui, nessa Terra, serão apenas isso. 

Alguns perdem os dentes, outros perdem a vida, outros perdem um parente. 

Como você fica quando isso lhe acontece? 

Você consegue ficar no contentamento, o que quer que lhe aconteça? 

 

Questão: é muito difícil em meu caso... 

 

Mas muito difícil..., é, mesmo, impossível para a pessoa. 

 

Questão: … estar no contentamento, sobretudo, quando se servem de frases dadas 

pelos intervenientes para explicar a situação... 

Eu assumo, é muito difícil. 

Como saber em qual momento, em relação a esse «Ame e faça o que lhe agrada", é a 

Luz ou a pessoa que age? 

 

Mas se você está na pessoa, você estará na raiva, você terá emoções. 

E, aliás, quando você ama, ou seja, quando você é Amor, quando você realizou o Si e mais 

do que o Si – ou seja, o que nós chamamos, durante anos, a Infinita Presença, a porta do 

Último, tudo o que você quiser, o Brahman, se quiser, na terminologia oriental –, mas é sua 

própria vida que lhe mostra onde você está. 

Não somos nós que temos que dizer-lhe: você está aí ou ali. 

E, isso, você vê nas coisas as mais insignificantes da vida. 

Se você está incomodada pelo ronco ou o barulho de seu vizinho, isso quer dizer o quê? 

Não é o Amor que reage aí, é a pessoa, é claro. 

Portanto, é claro que isso cria uma dificuldade. 

«Ame e faça o que lhe agrada» não corresponde à pessoa. 
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E se a pessoa fica chocada, incomodada, emocionada, perturbada, é que a pessoa está, 

ainda, presente. 

 

Portanto, tudo o que a vida propõe a você é um convite a esse Face a Face, como foi dito, 

eu creio, há alguns meses. 

Esse Face a Face é consigo mesma. 

É aí que você pode apreciar a distância ou a coincidência que existe entre um estado real 

daquele que vive o Amor e daquele que transpôs esse Amor na pessoa. 

É a mesma coisa que a apropriação da Luz. 

Nos caminhos espirituais, enquanto você considera que há um caminho, o que é que você 

procura melhorar? 

Sua vida, sua pessoa. 

Você procura, através do carma, através da psicologia, através de seu corpo, ficar bem, e 

você vê, efetivamente, que isso não funciona, jamais, de modo duradouro. 

 

É toda a diferença entre aquele que é liberado e aquele que não é liberado. 

Mas não se deve tomar o pretexto espiritual para esperar levar uma vida num mar de rosas, 

se posso dizer. 

Porque não é através de uma vida num mar de rosas que você vai encontrar o que você é, 

ao contrário; é o melhor dos modos de adormecer. 

 

A estrutura humana é assim feita porque ela tem necessidade de preservar-se, ela tem 

necessidade de satisfazer necessidades fundamentais, ainda que apenas comer, ainda que 

apenas dormir, ainda que apenas ter relações, vestimentas, relações sociais, quaisquer que 

sejam, compensadoras. 

Mas toda a vida, de não importa qual irmão e irmã humana, quer esteja conectado ou não 

conectado, é, sempre, a mesma coisa: vocês evacuam todos os dias, vocês dormem todos 

os dias e morrem ao final de sua vida. 

E procuram fazer de modo que sua vida seja a mais harmoniosa. 

Mas isso se chama o desenvolvimento pessoal, isso nada tem a ver com a Eternidade. 

 

O desenvolvimento pessoal inscreve-se, tipicamente, no que eu chamaria de Ilusão 

Luciferiana. 

Crer que você vai melhorar, nutrir-se de Luz, viver estados, mesmo místicos, encontros na 

natureza, com os povos da natureza, mas se isso permanece ao nível de sua pessoa, isso 

não muda uma vírgula do que você é em sua consciência, você não pode encontrar..., e 

isso eu digo a você, mas eu digo isso a todo mundo. 

Aquele que vive o Si, ou ele se refugia no Si, e ele encontra a nutrição para enfrentar tudo o 

que a vida impõe a ele: as regras sociais, as regras do corpo, as regras da causalidade 

nesse mundo. 

E vocês ali estão submissos. 

Então, é claro, encontrar o instante presente, viver o Si, isso ajuda a superar os problemas, 

mas os problemas são onipresentes, assim que se está nesse corpo, qualquer que seja a 

vida, uma vida num mar de rosas como uma vida a mais difícil. 

Mas nem uma nem a outra deve servir de pretexto. 

 

Tudo o que lhe mostra a Luz, a instalação da Luz em seu corpo de Existência, em suas 

estruturas, em suas relações, em sua vida material, é nesses momentos que você deve ver. 
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Para que serviria viver o Si, por exemplo, e estar em uma Luz extraordinária em alguns 

momentos e, depois, recair ao nível da pessoa e conduzir-se de modo doloroso para si ou 

para o outro? 

«Ame e faça o que lhe agrada» é isso. 

Se você ama primeiro, tudo o que se produzir será «o que lhe agrada», porque isso não 

pode ser oposto ao Amor. 

É impossível, quer isso seja uma doença, quer seja um sofrimento, caso contrário, é uma 

ilusão luciferiana, que corresponde a tudo o que eu desenvolvi há agora quase dois anos, 

concernente aos tournicoti-tournicota, ou seja, aqueles que vivem o Si e que se servem, 

eles mesmos. 

 

O Amor não é servir-se, o Amor é dar-se. 

E enquanto você não se deu – eu não falo de sua carteira –, mas enquanto você não se deu 

ao nível do que você é no coração, toda a sua vida será – mesmo se ela seja num mar de 

rosas – ela será contrastada, ela será perturbadora, porque foi impossível estabelecer um 

equilíbrio na pessoa. 

É possível durante certo tempo, há pessoas que se previnem de tudo, da falta de dinheiro, 

da falta de lugar de vida, que têm uma vida regulada, perfeitamente. 

Mas eu não gostaria de estar no lugar delas, dessas pessoas, elas estão em uma fortaleza 

e uma torre de marfim. 

E a espiritualidade, nesses casos, vai tornar-se um divertimento, um pretexto, ou o meio de 

recarregar-se na Luz. 

Mas tornar-se Luz, amar, necessita do sacrifício total de sua pessoa. 

 

Mas lembre-se: para nada serve dar todos os seus bens, para nada serve falar todas as 

línguas, para nada serve contatar os seres da natureza se alguém mantém, firmemente, o 

apego à própria pessoa, à própria vida e à própria história. 

Apenas quando você tudo deu..., mas essa doação é uma doação de si mesmo, não é doar 

sua camisa, não é doar seu dinheiro, é tudo dar. 

É um sacrifício que desemboca na humildade, mas que pode passar por algumas formas de 

humilhação da pessoa, é claro. 

 

Portanto, «Ame e faça o que lhe agrada» não é fazer as coisas que são opostas à Luz, é, 

sim: ame primeiro. 

Mas esse não deve ser um amor seletivo, um amor condicionado por algum conforto ou por 

algumas vantagens. 

O verdadeiro Amor é aquele que não se preocupa com qualquer vantagem para ele, ele 

está pronto a morrer de um instante para o outro. 

Foi dito, também, para não lançar pérolas aos porcos. 

É claro, nas informações espirituais, nos mecanismos vibratórios, por exemplo. 

Mas na vida da pessoa, será que você desapareceu ou não? 

É isso que lhe dá a ver a Luz. 

 

Mas não há culpa a ter. 

Mas, hoje, você não pode mais apoiar-se na Luz para nutrir sua pequena pessoa e sua 

pequena vida. 

É o que eu repeti e no que eu os preparei durante anos. 

Eu disse que vocês podiam ter as nádegas entre duas cadeiras. 
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Depois, que vocês podiam pôr a poeira sob o tapete, que não havia mais tapete, que não 

havia mais cadeira e que não havia mais nádegas, tampouco. 

Ou seja, vocês veem, muito bem, em sua vida, para nada serve mentir-se, uns e os outros. 

Aceitem, aí onde vocês estão. 

Mas, aí onde vocês estão, mesmo se não compreendam porquê, é, sempre, a Inteligência 

da Luz, sempre. 

 

Portanto, mesmo uma contrariedade a mais terrível, concernente à sua saúde, uma dor, 

uma doença muito grave, um conflito com quem quer que seja, você vai reagir 

diferentemente, segundo quem você é. 

Se você é uma pessoa que vive processos espirituais, você não é, ainda, um ser espiritual, 

ou seja, está não na rejeição da vida ou de seu próprio corpo, ou de suas próprias relações, 

mas está suficientemente desprendido, sacrificou-se, suficientemente, para tudo encaixar, e 

sem se colocar questões. 

 

É claro, pode haver o mental que intervém para resolver um problema, mas, nesse gênero 

de problemática, é claro que, aí, é um convite da Luz para ver quem você é e onde você 

está, nada mais e nada menos. 

A que você se segura? 

Ao seu efêmero ou à sua eternidade? 

 

Foi similar quando eu falava das duas cadeiras: vocês tinham as nádegas entre duas 

cadeiras, você estava sentado em uma cadeira, você passava à outra cadeira. 

Eu já disse, entre as últimas intervenções, que tudo isso tinha terminado. 

Agora, o retorno da manivela, se posso dizer, o bumerangue da Luz é extremamente rápido. 

Seja através das situações que se agravam, seja no próprio interior de sua consciência na 

qual há, efetivamente, um problema de consciência que se coloca. 

E quando esse problema de consciência coloca-se, quando você se interroga sobre essa 

questão ou sobre as outras, é claro, concernente a um fato material de sua vida pessoal, é 

que você não viveu o que há a viver. 

É tão simples assim. 

 

Porque se você vive, realmente, a Luz, sua pessoa desaparece, sobretudo, nos momentos 

em que há necessidade da pessoa. 

Você vai servir-se de sua pessoa para agir, para fazer alguma coisa e, depois, você não fala 

mais disso. 

Isso não a toca mais, isso não vai girar repetidamente em sua cabeça, nem voltar sem 

parar. 

Se isso volta cada vez mais fortemente, tanto em sua consciência como na situação, é que 

você instalou a Luz na pessoa, mas a pessoa não desapareceu na Luz. 

Portanto, há uma sobreposição da Eternidade e do efêmero, das estruturas habituais, corpo 

físico e corpos sutis, mas, também, ao nível da Existência. 

Aquele que é dirigido pela Existência, é claro que há uma pessoa, é claro que ela tem uma 

personalidade, é claro que ela tem problemas. 

 

Eu não vou voltar sobre minha vida. 

Eu já o disse, eu, de qualquer forma, fui à prisão. 
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Então, você acredita que eu tive remorso, arrependimento ou uma vontade de vingança 

após essas acusações mórbidas que foram levantadas contra mim? 

Não, eu permaneci o mesmo, na prisão, e nada mudou para mim. 

Eu sofri por estar confinado, é claro, mas não houve repercussões no Amor. 

Assim que há repercussão em seu humor, em uma raiva, em um ressentimento, é que você 

recai, se posso dizer, na pessoa. 

Mas isso não é uma falta, não é uma culpa, não é um erro, é, justamente, isso que é preciso 

ver. 

E quando você estiver farta de vê-lo, então, talvez, para esses irmãos e irmãs, você aceitará 

sacrificar-se. 

 

Mas o sacrifício, eu repito, não é dar seu dinheiro ou dar sua afeição a todos os irmãos e 

irmãs. 

Amar não é afetivo, amar não é um sentimento. 

É isso que é preciso apreender. 

Eu não sei se eu me exprimo perfeitamente, em relação a isso... 

 

Mas não importa em qual frase, quando você diz: «Eu amo», todo mundo emprega essa 

palavra. 

Então, é claro, falou-se de Amor incondicionado, de Amor sem condições, de Amor 

universal. 

Bença Deunov, meu mestre, falou muito sobre o Amor universal. 

Tenta-se encontrar as palavras, mas é um mecanismo interior, não é uma decisão de amar 

ou de não amar tal situação ou tal pessoa. 

É uma Evidência que surge no interior de si, quer seja – se você sente as vibrações – pelo 

Fogo do Coração ou a Coroa radiante do Coração ou, ainda, pelo Coração Ascensional. 

Mas se uma situação, qualquer que seja – mesmo e, sobretudo, você, que não está aí por 

acaso – vai apresentar-se a você, e eu retomo meu exemplo: eu acabei na prisão. 

Será que eu tive ressentimento? 

Não, ao contrário, eu orei muito para essas irmãs que me acusaram, como o fazia a 

pequena Teresa. 

 

Se você quer ser Luz, é preciso aceitar nada ser, ou seja, nada há a colocar à frente, ao 

nível da história da pessoa. 

Nem um conhecimento espiritual nem uma vantagem, qualquer que seja. 

Porque você pode ter – e isso foi dito, eu tomei alguns exemplos, também, na epístola de 

São Paulo, é a mesma coisa – você pode ter o conhecimento de todos os Mistérios, você 

pode falar com um anjo o dia todo, isso não vai provar-lhe que você é Luz. 

Isso vai, simplesmente, provar-lhe que você tem necessidade de ser Luz. 

Eu repito, não se deixe enganar por sua própria pessoa. 

Sua pessoa não pode conduzi-la a outra coisa que não à vibração, eventualmente, ou seja, 

ao Si, mas não à Liberdade. 

 

Então, é claro que, nesse mundo no qual vocês ainda estão, há circunstâncias que 

necessitam de esforços, que necessitam de uma luta, sem, mesmo, falar de reações, sem, 

mesmo, falar de confrontação pessoal. 

Mas, quando vocês se ocupam de sua pessoa, vocês são obrigados a ser uma pessoa, é 

claro, mas apenas depois vocês voltam à Existência. 
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É isso a sobreposição do efêmero e da Eternidade. 

E, em seguida, esse efêmero apaga-se, cada vez mais, e deixa lugar, como nós dissemos, 

não para a ação de Graça, mas para o estado de Graça ou, ainda, como lhes disse o 

Impessoal, não há muito tempo, o contentamento, a Verdade, a Evidência e, sobretudo, a 

Autonomia e a Liberdade. 

 

Portanto, a Luz convida você a atravessar isso, ela a convidará sempre, até o último minuto, 

ela a testará, não para condená-la, mas para apreciar o que resta como distância aparente 

entre a Verdade e você. 

Porque, quando você se torna a Verdade, obviamente que sua pessoa está, ainda, aí, e que 

é preciso que ela viva, é preciso que ela tenha relações. 

Mas o modo de vivê-las, quer sejam os problemas ou as alegrias, não é mais, 

absolutamente, o mesmo. 

E isso não pode ser obtido através de um esforço ou através de uma decisão. 

É claro que você tem a possibilidade, se você vive a Coroa do coração, de socorrer-se em 

seu próprio ser interior para empanturrar-se de sua própria Luz. 

Mas, depois, a ação, a relação, a situação que se produz deve desenrolar-se sem esforço. 

 

Você coloca a primeira intenção, você coloca as decisões e, depois, é claro que há 

obstáculos que se apresentam, mas qualquer que seja o obstáculo, você continua a ir para 

onde você quer ir –, mas sem esforço. 

O obstáculo coloca-lhe a questão, a dificuldade ou a doença podem colocar-lhe a questão, 

mas é você que vê, depois, se está apegada a isso ou não. 

Se você está no «Ame e faça o que lhe agrada», você não coloca mais a questão de saber 

se há erros, se você está errada ou se a situação está torcida, ou se é o outro que está 

errado. 

Ao contrário, aproveite esses momentos, como eu o disse – e é o que eu fiz quando estava 

na prisão – para orar ainda mais. 

Foi inesperado. 

Privado de liberdade, não há melhor modo de encontrar a Liberdade. 

 

Então, qualquer que seja o desafio, sobretudo agora, sobretudo neste período – já, há mais 

de um ano – o que se apresenta a vocês, quer seja uma doença, quer seja uma alegria 

extrema, quer seja uma tortura a mais atroz em sua cabeça, em seu corpo, em uma relação, 

será que vocês são suficientemente sábios para voltar-se para seu coração ou para 

debater-se em uma situação? 

 

Então, é claro, há obrigações, hein? 

É certo que, se você diz isso ao seu inspetor de impostos, que você está na Luz e que você 

não quer pagar seus impostos, isso arrisca não acabar bem, não é? 

Mas se isso se produz, é preciso ir além da situação ou da confrontação nela mesma. 

Não para elucidar os mecanismos de porque isso se produziu, ou seja, superar, aí também, 

a noção de causalidade, ou seja, ir além. 

Ir além é não manter na cabeça, em algum lugar: «A Luz vai resolver isso». 

Não, porque, talvez, a Luz previu outra coisa, e sua eternidade também. 

 

Cristo, efetivamente, perdeu Seu corpo, Ele foi crucificado. 

A que vocês medem a realidade de sua fé, a realidade de sua consciência? 
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Ao fato de viver vibrações? 

Sim, as vibrações, é a consciência, repetiu-se isso durante anos. 

O corpo de Existência, as Portas, as Estrelas, todas as estruturas vibrais que vocês 

conhecem ou que vocês vivem. 

Mas se você vive isso, você tem a certeza de ser liberada in fine, no fim. 

Mas há todo esse período a passar, eu nem falo, mesmo, do Apelo de Maria e dos alguns 

cento e trinta e dois dias depois, eu falo de agora. 

 

Aproveitem as oportunidades, quer seja uma doença de seu corpo, quer seja um sofrimento, 

qualquer que seja. 

Considerem, sempre, que isso não é para bloqueá-los ou para impedi-los de alguma coisa, 

mas, ao contrário, para desbloqueá-los, para tirá-los de sua pessoa. 

Não para fugir do que quer que seja, não para pôr as mãos diante dos olhos e não ver, mas 

o que vocês devem ver, antes da situação, antes do outro, são vocês mesmos. 

A Luz remete-os a vocês mesmos, nos gestos e nos atos os mais insignificantes de sua 

vida. 

Porque se vocês vivem reencontros ou estados específicos, vocês acedem, de maneira 

absolutamente real, à Luz. 

Se essa Luz não se encarna, se essa Luz não transmuta o corpo, se sua crisálida não se 

constituiu, para que isso serve? 

Para nada. 

 

É através de sua vida, através de seu corpo, através de seus próximos, através de suas 

irmãs e irmãos, mesmo os mais afastados, que vocês podem não julgar-se, mas examinar-

se, ou seja, ver, sem complacência. Sem hipocrisias, onde vocês estão. 

Porque se vocês aceitam o que vocês são, vocês não mentem mais a si mesmos. 

Porque se mente, frequentemente, para si mesmo, para dar uma aparência, para dar uma 

imagem. 

Isso quer dizer que vocês estão, ainda, sensíveis à imagem. 

É esse mecanismo que é preciso ver. 

E se vocês são Luz, portanto, se estão no Amor, efetivamente, vocês terão a oportunidade 

de fazer o que lhes agrada, mas não para nutrir a pessoa, mas para dar esse Amor. 

 

Vocês veem, o ego toma, o Amor dá – e ele dá tudo. 

Porque não pode ser de outro modo. 

Quaisquer que sejam as provas, qualquer que seja o estado do corpo, qualquer que seja o 

confinamento. 

Quando eu estive confinado, isso não mudou uma vírgula do que eu era. 

E felizmente, porque se eu tivesse experimentado o ressentimento, um espírito de vingança, 

ou o mental que me sussurrava que não era justo e que era injusto, que eu não tinha que 

viver isso, é um erro fenomenal. 

Apenas a pessoa é que crê que a Luz vai satisfazer sua pequena pessoa. 

É tudo, exceto verdadeiro. 

É claro que a pessoa procura a felicidade. 

Então, há os que a procuram através da materialidade, outros que a procuram através da 

espiritualidade, mas nem uma nem a outra é eficaz. 

Não há porta de saída aí. 
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E quando vocês virem isso suficientemente, naquele momento, aceitarão o sacrifício, não 

antes. 

 

Mas o sacrifício, ele virá, necessariamente, no momento do Apelo de Maria, já, quando as 

Trombetas ecoarem de modo mais constante, antes de ser permanente, mesmo. 

Aí, vocês estarão em face não de uma escolha, mas vocês estarão em face de si mesmos, 

em face do que vocês são. 

O que é que vocês criaram através da co-criação consciente, do Feminino sagrado, do 

Masculino sagrado? 

Para que vocês trabalharam, qualquer que seja sua idade, durante essa dezena ou, mesmo, 

trinta anos, para os mais idosos entre vocês? 

O que foi que vocês construíram? 

Lembrem-se: aquele a quem muito foi dado, muito ser-lhe-á pedido. 

Em contrapartida, aqueles que não sabiam, como dizia Cristo: «Pai, perdoe-os, eles não 

sabem o que fazem». 

Mas aquele que sabe, aquele que sabe as leis da Luz, que as vive por momentos, não pode 

ir contra isso. 

É impossível. 

 

E é isso que a Luz, nesse Face a Face, no período preliminar, há dois anos, nessa 

atribuição vibral – com a possibilidade de apelo – era reajustá-los. 

Mas vocês se reajustam a quê? 

À sua pessoa, à sua imagem? 

Ou à verdade de seu ser? 

É profundamente diferente. 

Os resultados são profundamente diferentes, já, em sua consciência. 

Eu nem falo, mesmo, da situação ou do aspecto social que você tem na relação com o 

mundo. 

 

A Luz é inabalável. 

Aquele que ama não é mais forte, mas é uma rocha. 

É uma rocha não em seu corpo, é uma rocha não em suas relações, mas é uma rocha no 

que ele é. 

O que quer que se produza, ele não perde, jamais, o fio. 

O que quer que aconteça, a confiança, se posso dizer, a Eternidade permanece presente, o 

que não é o caso quando vocês oscilam. 

Então, é claro, eu repito, não há culpa a ter, não há a julgar-se, ainda menos, condenar-se, 

é para ver e para reconhecer. 

Vocês não podem mais mentir a si mesmos. 

Vocês podem, talvez, ainda, mentir para alguns irmãos e irmãs que não vibram ao nível do 

coração, mas não podem mais mentir para si. 

É isso que deve ser visto, sobretudo, agora. 

 

Portanto, pode-se fazer tudo dizer ao Amor, pode-se fazer tudo dizer à frase: «Ame e faça o 

que lhe agrada», pode-se fazer tudo dizer à palavra Liberdade, mas são, antes de tudo, 

mecanismos interiores. 
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Você pode ser o ser o mais liberado, o maior dos sábios, mesmo, digamos, e você 

enfrentará, de qualquer modo, a morte, você enfrentará a perda dos seus, você enfrentará a 

calúnia, você enfrentará a negação dos outros. 

Tudo isso, se você não é realizada e liberada, como você quer enfrentar? 

Você recairá, necessariamente, na pessoa, com suas contradições, com seus tournicoti-

tournicota, com suas emoções, com a dificuldade vivida e sentida. 

Aquele que é liberado pode ter dificuldades, mas qualquer que seja a intensidade ou o setor 

que toca essa contrariedade, ele permanece idêntico a ele mesmo. 

 

A Eternidade é imutável. 

A vida nesse mundo e a vida da consciência confinada e, mesmo, no Si, não é imutável. 

Ela é mutável, ela oscila. 

Vocês veem bem o humor, ele sobe, ele desce. 

Mas, enquanto vocês são dependentes da felicidade exterior, como querem encontrar a 

felicidade interior, ou seja, a Alegria? 

Então, é claro, nós passamos, todos, nossa vida a projetar essa Alegria – no ser que se 

ama, no ensinamento espiritual que eu tive muito prazer em realizar em minha vida –, mas 

é, também, um confinamento. 

Porque, vocês sabem muito bem que alguns irmãos e algumas irmãs são dependentes, eles 

não são autônomos. 

Eles procuram ser tranquilizados. 

Então, se eles são materialistas, serão tranquilizados por um pacote de dinheiro. 

Se eles são espirituais, eles serão tranquilizados pela presença de um mestre, a presença 

de um canal, a presença de um guru, a presença de um diretor de consciência, pouco 

importa, mas eles não são livres. 

Ora, o objetivo da Luz não é ensiná-los, é fazê-los tomar consciência de que vocês são isso. 

 

Então, é muito difícil, eu repito, para dizer com palavras. 

Mas, quando vocês o tenham vivido, quando o vivem, vocês ficam mais do que certos disso, 

é indelével. 

E o efeito energético, o efeito vibral e o efeito na consciência é permanente. 

 

O «Ame e faça o que lhe agrada» concerne, também, aos seus mecanismos íntimos de 

pensamento, de vida, de coisas que lhe dão prazer. 

Mas assim que haja outro irmão e irmã, quer seja da família ou um desconhecido, nada 

muda, há o que ele ama que, talvez, não seja que você ama. 

Então, há conflito, então, há oposição. 

Mas se você é capaz de encontrar-se a si mesma, qualquer que seja a situação ou qualquer 

que seja a pessoa, você não pode ser afetada. 

Você pode ser contrariada, você pode ter uma raiva, mas não é algo que será recorrente, 

nem, realmente, afetá-la, é algo que faz apenas passar. 

Você acredita que Cristo, quando ele expulsou os mercadores do templo, tenha sido afetado 

no que Ele era? 

Absolutamente não. 

Aliás, isso foi chamado de «uma santa raiva», eu creio, depois, pelos exegetas. 

 

A Luz, hoje, pede-lhes uma disponibilidade total. 
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Não são mais os apelos da Luz que caem abruptamente, assim, em algumas horas, o mais 

frequentemente, no final da tarde, quando era preciso que vocês fossem deitar-se, quando 

vocês não podiam mais realizar suas atividades. 

Isso eram os apelos e, depois, em seguida, as injunções da Luz. 

Hoje, não é mais isso, mesmo se isso ainda se produza. 

Não há mais horários, não há mais situações, é um mecanismo íntimo, que se produz no 

interior de si. 

E é isso que a nutre, mesmo se você perca o fio de sua história, mesmo se você perca a 

cabeça, mesmo se você se esqueça de tudo. 

É uma forma de desprogramação, de transubstanciação, como eu o disse há numerosos 

anos, ou seja, vocês não poderão mais ser, ao mesmo tempo, a lagarta e a borboleta. 

 

Foi para isso que serviram as Núpcias Celestes, foi para isso que serviu a descida, muito 

progressiva, da Luz, a partir de meados dos anos oitenta – não foi para fazer um paraíso na 

Terra. 

Lembrem-se, eu o disse e redisse: vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse 

mundo. 

Vocês são Espíritos – certamente, por vezes, obstruídos, ainda, por uma pessoa e um 

corpo, para os quais há obrigações a responder e a fazer. 

Mas quem comanda 

Quem dirige? 

Quem ama? 

É essa a questão que é preciso colocar-se. 

E, eu repito, não é questão de procurar uma responsabilidade, um culpado, é questão de 

ver-se. 

E isso, nós lhes temos pregado o ano todo. 

 

Então, passemos à próxima questão. 

 

Questão: eu devo operar-me do quadril no próximo mês. 

O que compreender dos numerosos bloqueios que apareceram do lado do 

anestesista? 

Devo eu aceitar um adiamento da operação ou aceitar os exames cardíacos exigidos? 

 

Então, aí, encontra-se no caso em que há uma operação, algo que é obrigatório, pelo que 

eu compreendo. 

É claro, no caminho para esse evento que deve sobrevir, você pôde constatar que, às 

vezes, tudo vai muito bem e tudo é muito simples, para uma operação ou para outra coisa, 

e, outras vezes, você tem obstáculos. 

Então, é claro, o mental vai intrometer-se aí. 

E, aliás, isso acontece para todo mundo, isso, mas liberados ou não liberados. 

Aí, é diferente, é adaptar-se a uma situação. 

 

Eu havia falado, há dois anos, há um ano, da resposta do coração. 

Mas, aí, não se está em uma resposta sim-não, está-se em improváveis, ou melhor, 

imprevistos, que chegam para levá-la a essa operação. 
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Eu a lembro de que você não sabe operar-se a si mesma, é claro, portanto, você é obrigada 

a entregar sua confiança a um profissional, ou profissionais que sabem fazer esse gênero 

de coisas, portanto, essa operação. 

 

É claro, há limitações, que não concernem à sua consciência, mas que concernem ao seu 

próprio corpo. 

Então, o que fazer? 

Será que é preciso ali ver um sinal que você não deve ser operada? 

Será que é preciso ali ver um bloqueio em relação a uma data, porque a Inteligência da Luz 

diria a você que não é o bom período para a operação? 

Ou, então, você se volta para si mesma e aceita o que os profissionais pedem, mesmo se 

seja para proteger-se, eles, ou para obedecer a protocolos precisos e específicos que são, 

em geral, eu creio, cada vez mais padronizados nos hospitais. 

Então, quando você confia seu corpo, você deve confiá-lo até o fim. 

 

Agora, era, talvez, antes, que precisaria ter a resposta do coração em relação ao meio 

hospitalar, ao cirurgião e outro, mas as contrariedades ou os contratempos não querem 

dizer uma coisa ou outra. 

Isso não quer dizer nem uma coisa nem a outra. 

Isso não quer dizer que seja preciso adiar ou cancelar a operação, isso não quer dizer que 

seja preciso bater-se até o fim, a manter suas ideias. 

Isso quer dizer que é preciso ir até o fim da intenção primeira. 

Qual era a intenção primeira? 

Era ser operada, para reparar não sei o quê. 

Então, em função disso, você escolheu o cirurgião, você escolheu o lugar, e você encontrou 

pessoas, em qualquer setor que seja, mas que são ligadas à lógica de uma determinada 

operação. 

Então, o que fazer? 

Não há que saber se é bem ou mal, se é bom ou se não é bom. 

Há, lembre-se, isso foi desenvolvido por Hildegarde de Bingen concernente à intenção, ou a 

tensão para o Abandono, eu creio, ela havia chamado assim há muito tempo. 

 

Inclinar-se para um objetivo, aí, no caso, um objetivo cirúrgico, talvez, indispensável, talvez, 

vital, deve ser realizado. 

É preciso lutar. 

Não é como há pouco. 

Se você tem força suficiente para olhar em si, você constata que há oposições, barreiras, 

restrições. 

Para nada serve dizer: «É, talvez, porque eu tenho medos inconscientes», ou «É, talvez, os 

profissionais que não são tão profissionais assim», isso nada mudará. 

Então, ou você vai até o fim e olha nessas obstruções, nesses inconvenientes, se a fluidez 

vai estabelecer-se por si mesma, sem forçar, sem decidir, sem procurar culpa aqui ou ali, 

simplesmente, ir até o fim de sua intenção primeira que era, então, de operar-se – em tal 

lugar, com tal pessoa e com tal cadeia lógica de protocolos lógicos. 

Agora, há um grão de areia que se levanta, ou uma montanha (isso depende, também, de 

seu ponto de vista), que se levanta em seu caminho para chegar a essa operação. 

Então, aí, é preciso lutar, mas não com a pessoa. 
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Aí também, ponha o Amor à frente, pergunte, efetivamente, tudo o que é necessário 

perguntar ao nível dos encontros, dos exames e tudo, porque você não saberá, jamais, se a 

pessoa que faz obstáculo tem, talvez, razão, há, talvez, algo a descobrir e a tratar ao 

mesmo tempo. 

Se você não vai até aí, se você não confia integralmente seu corpo nessa cadeia de 

operações, você não saberá, jamais. 

Portanto, não é manter, um pouco como o Cabeça de dura: «Eu decidi que isso será aí, 

portanto, será aí», nem, mesmo, dizer «Oh, isso quer dizer que não é bom e não devo fazê-

lo nessa data ou devo adiar», é fazer o que lhe é pedido fazer, com confiança, e ver o 

resultado. 

Porque a Luz não faria, talvez, assim para impedir alguma coisa, não é? 

 

Foi, justamente, talvez, a Luz que sugeriu a esse elemento que bloqueou para manifestar-

se, talvez, para algo que é vital. 

Você não saberá, jamais, se você não vai até o fim. 

E, ainda uma vez, não é uma questão de responsabilidade ou de culpa a ter para você. 

Porque, em toda situação... 

Imagine, por exemplo, que você tenha previsto ir de férias e você quebra a perna na 

véspera. 

É a Luz ou não é a Luz? 

Foi você que bloqueou inconscientemente, ou é a Luz que lhe impõe isso? 

Você não pode, jamais, sabê-lo antes. 

Você pode saber, é claro, em uma escolha preliminar, com a resposta do coração. 

Mas, aí, isso a obriga, se posso dizer, de algum modo, a rever sua posição. 

Você o aceite ou não, você vai até o fim ou não, mas você tem toda a liberdade. 

 

Mas não se esqueça de que, inicialmente, se há operação programada, é que você aceitou 

a intenção de ser operada, você a programou em você. 

E, agora, há um obstáculo X ou Y que lhe diz: «Eu não opero» ou «É preciso fazer outra 

coisa». 

O que é que você faz? 

Você muda de intenção? 

Você diz: «Não é a Luz»? 

Não, você permanece, firmemente, em você, em sua decisão, e você confia seu corpo aos 

profissionais. 

Na pior das hipóteses, o que pode acontecer-lhe? 

Ser liberada antes de todo mundo, é tudo – que seria uma grande graça, não do ponto de 

vista da pessoa, mas do ponto de vista da Eternidade. 

 

Podemos seguir. 

Eu esclareço que eu permanecerei o tempo necessário, com interrupções para refrescá-los, 

é claro. 

O Impessoal tem todo o tempo, eu, não. 

E vocês, tampouco. 

 

Então, outra questão. 
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Questão: ao colocar as palmas das mãos sobre os ouvidos, ouvem-se os sons do 

corpo amplificados. 

Além disso, há um ruído de fundo permanente. 

O que significa isso? 

Há ressonâncias? 

Com o quê? 

 

Quando nós éramos crianças, todos colocamos uma concha sobre nosso ouvido. 

Aí, ele põe a palma da mão sobre o ouvido, é normal que ouça ruídos. 

Será que isso seria significativo... 

É alguém que devia viver na montanha, não havia conchas. 

Mas vocês sabem muito bem que, quando põem um recipiente, eu disse uma concha, uma 

garrafa ou, mesmo, sua mão sobre o ouvido, vocês vão ouvir muitas coisas. 

 

Questão: é um osteopata, talvez, ele coloque a mão sobre os ouvidos de seus 

pacientes. 

 

Mas é normal. 

Há os sons, como ele disse, do corpo, mas há um processo que se chama o eco, parece-

me. 

E, além disso, há, não para todos os irmãos e irmãs da humanidade, mas há o Canal 

Mariano, há a ativação das Coroas da cabeça e, sobretudo, o que são chamadas ampolas 

da clariaudiência. 

E se um osteopata ou se você mesmo põe sua mão sobre o ouvido assim, você vai ouvir 

alguma coisa; isso faz caixa de ressonância, isso faz eco. 

Você vai ouvir múltiplos sons. 

Mas isso é independente, mesmo, do que acontece atualmente. 

Vocês todos colocaram uma concha no ouvido, de qualquer forma, em sua vida? 

Não, aparentemente, isso não é tão comum assim. 

Tente, com não importa qual recipiente, mesmo uma taça sobre o ouvido, você verá. 

Haverá, efetivamente, o que se poderia chamar de uma reverberação do som. 

Por vezes, essa reverberação concerne, unicamente, aos mecanismos do som, de ar 

fechado na concha ou na taça e, em outros casos, são os sons do corpo, e, em outros 

casos, será, também, o som da alma. 

 

Portanto, é absolutamente normal perceber, eu diria, uma infinidade de sons que têm 

diversas origens, aliás. 

Além dos ruídos do corpo, deglutição, batimentos do coração etc., o corpo não é, jamais, 

silencioso. 

Se você tiver a oportunidade, não de pôr uma concha, as mãos, mas tapar os ouvidos, não 

no conduto, mas com fones de ouvidos ao redor das orelhas, ou que filtram, absolutamente 

todos os sons, você verá o que vai ouvir. 

Seu corpo emite milhares de sons, permanentemente, mas, simplesmente, os sons 

exteriores são mais fortes do que os sons interiores. 

Todos aqueles que fizeram, que colocaram..., como vocês chamam isso, os tampões nos 

ouvidos, aí? 

 

Questão: os tampões para os ouvidos? 
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Sim, eu me esqueci do nome. 

Quando você põe esses tampões nos ouvidos, você sabe que percebe sua respiração, você 

ouve os ruídos intestinais e tudo o mais. 

Mas, nesses casos, não há apenas isso. 

Com os fones de ouvido, que cortam todos os sons do ambiente, você ficaria surpreso com 

a sinfonia que faz seu corpo – mesmo uma articulação, sem estalar, faz barulho –, mas 

esses ruídos não são percebidos porque há um limiar de discriminação, e o ouvido é feito 

para ouvir o exterior. 

 

Você pode continuar, hein? 

Quando eu me calo, é que ou eu reflito, ou é a questão seguinte. 

Vamos ver se você se engana ou não. 

 

Questão: você pode falar de novo da passagem da garganta? 

 

Houve várias passagens da garganta. 

Há três passagens ao nível da garganta, no mínimo. 

Há a primeira passagem, que é ligada à liberação do corpo causal. 

Há uma segunda passagem, que é a passagem de outra Porta Estreita e que permite 

chegar à Liberação, ou seja, dar à luz a si mesmo. 

Houve, durante numerosos anos, períodos de sensibilidade da garganta ligada, justamente, 

a essas passagens. 

Há, também, a passagem da palavra ao Verbo que se faz, eu os lembro, por intermédio do 

décimo primeiro corpo, mas, também, pela passagem da garganta. 

Portanto, as passagens da garganta, houve várias delas, e vocês sabem, aliás, que, ao 

nível da vida da pessoa, há expressões populares que não enganam, dizer: «Estou 

furioso» [«J'ai les boules»], dizer: «Trazem-me no cabresto» [«On me prend à la gorge»], ou 

seja, que os bloqueiam e que lhes impedem a passagem. 

 

Mas há, também, a possibilidade de, justamente, não mais ser bloqueado. 

A garganta é, frequentemente, o que se chama, além da codificação do corpo causal é, 

também, ligada à expressão, à comunicação, à criatividade, à palavra, à troca e à 

criatividade artística, também, quando vocês cantam, por exemplo. 

Portanto, tudo isso faz com que a garganta seja um lugar de passagem, um lugar de 

passagem extremamente importante. 

E houve, como eu disse, várias passagens sucessivas, pelas mesmas estruturas, que 

correspondem, a cada vez, a um objetivo diferente, se posso dizer. 

 

Terminei. 

 

Questão: quando da Transfiguração, Jesus falou com Moisés e Elias. 

Pode-se deduzir, daí, que as duas testemunhas de que fala João, no Apocalipse, 

seriam Moisés e Elias? 

 

No plano histórico, sim, eles são a reencarnação de Moisés e Elias, perfeitamente. 

A descrição de Sri Aurobindo, enfim, de São João, no Apocalipse, aí, é totalmente literal. 

Não é, absolutamente, como as Trombetas, os Cavaleiros, os Hayot Ha Kodesh. 
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De fato, era preciso encontrar nomes para coisas que eram desconhecidas à época, vocês 

veem. 

Em contrapartida, todos os processos das duas testemunhas que vão opor-se ao Anticristo, 

a Jerusalém, são totalmente literais e concretos. 

É um evento histórico. 

Mas, ainda uma vez, isso é inscrito na história, isso faz parte do processo ascensional 

coletivo. 

Mas não esperem ver isso antes dos «três dias», é claro, isso será depois, durante as 

tribulações, para aqueles que têm a viver essas tribulações. 

 

Questão: há quatro meses, uma irmã está acamada, incapaz de andar. 

No início, seu coração físico parou. 

Ela teve a visão de outro coração, situado acima do umbigo, que assumiu. 

Depois, ela nota transformações do corpo físico, cabelos, desaparecimento de 

cicatrizes... 

Além das transformações interiores, ela é chamada Eli, para Elisabete. 

O que você pode dizer disso? 

 

Seria preciso, primeiro, que eu compreendesse o que se espera de mim como resposta, em 

relação a quê. 

Eu compreendi a descrição dessa irmã que vive processos muito específicos. 

 

Questão: talvez haja uma ligação com a questão anterior, é a mesma pessoa que 

coloca a questão. 

 

Mas Elias e Moisés não são, ainda, personagens públicos. 

Ademais, se minhas lembranças são boas, Enoque, Moisés, Elias eram homens e não 

mulheres, não é? 

Então, será que haveria, nessa personalidade, o fato de crer-se ou viver-se como Elias? 

É isso que isso quer dizer? 

E como ela irá a Jerusalém sem suas pernas? 

Eram, ao contrário, dois jovens saudáveis, eu diria, maduros, na força da idade, e muito 

fortes. 

Então, sem pernas, isso me parece difícil. 

Então, eu não vejo muito, eu repito, o que é perguntado por essa irmã concernente a essa 

outra irmã. 

 

Questão: essa pessoa não está presente. 

 

Entendi, mas se ela espera que eu lhe diga que é, talvez, Elias, aí não, absolutamente, é 

impossível. 

 

Eu nada mais posso dizer. 

Ter-me-iam pedido explicações, eventualmente, sobre porque a perda das pernas, porque 

um segundo coração põe-se em outro lugar, porque as cicatrizes que curam, sim... 

 

Questão: essa é, talvez, também, a questão... 
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Então, se é essa a questão, isso quer dizer o quê? 

Como eu disse na primeira questão, hoje, há um ano, cada vez mais de maneira evidente, o 

que quer que lhes aconteça é a Luz – mesmo se vocês se tornem paralisados, mesmo se 

tenham um câncer. 

É difícil aceitar, porque se pensa, sempre que, quando se tem uma doença ou um câncer, 

há uma causalidade, cometeram-se erros, é o carma, como se diz, é a materialização de 

algo que desceu dos planos sutis. 

Sim, é claro, tudo isso é verdade também. 

Mas vejam o que há por trás de tudo isso: é a ação da Luz para um objetivo que é próprio 

da pessoa. 

Aliás, eu creio, no enunciado da questão, ela descreve, perfeitamente, modificações onde 

há, por assim dizer, uma melhora do resto da saúde. 

Ela falou, eu creio, dos cabelos e de cicatrizes no corpo. 

Portanto, houve, realmente, uma transubstanciação, visível na carne. 

Mas é tudo o que se pode dizer disso. 

É que essa situação era, certamente, a melhor para viver a interioridade e a Eternidade. 

 

Isso ilustra, uma vez mais, a diferença entre a ilusão luciferiana, que crê que a pessoa vai 

tornar-se cada vez mais luminosa, e aquele que sacrificou sua pessoa para a Luz e a 

Eternidade. 

É apenas no ego que nós cremos, todos, a um dado momento ou em outro que, porque se 

comporta bem, porque se fez tal coisa, que isso deveria ir ao sentido da felicidade. 

Eu o disse em minha vida, sem parar, sim, porque, até certo ponto, se posso dizer, vocês 

são obrigados a constatar o efeito da Luz sobre sua pessoa, sobre suas relações, sobre seu 

humor, sobre sua saúde. 

Há terapias energéticas e terapias vibrais. 

Isso, é uma etapa, não é a finalidade. 

A finalidade é ver, como São Tomás, por si mesmo, que a Luz cura e a Luz age. 

Mas não é porque a Luz age, cura e transforma-os que ela vai coloca-los em uma perfeita 

saúde corporal ou psicológica, ou social. 

É, primeiro, a Luz e, em seguida, todo o resto, e não o inverso. 

 

Aí está o que eu posso dizer sobre essa questão, mas isso ilustra, também, perfeitamente, a 

minha resposta um pouco longa sobre a primeira questão. 

 

Questão: você pode desenvolver sobre os Pilares do sacrum, associados às Portas 

Precisão e Profundeza na alquimia do Espírito na matéria? 

 

Do mesmo modo que há filhos de Luz, por exemplo, que unem o chacra do coração com KI-

RIS-TI, do mesmo modo que há um circuito que conecta a Porta Estreita OD com a Porta 

ER e o chacra da garganta. 

Isso fazia parte do yoga da Unidade que lhes havia dado Um Amigo, há numerosos anos. 

Do mesmo modo, há uma conexão entre as duas Portas das dobras da virilha e as Portas 

que estão situadas de cada lado do sacrum, na parte superior e na ponta. 

Portanto, conhecer a estrutura para nada serve, o que é importante saber é que, hoje – e, 

eu repito, há quase um ano agora – eram as últimas Portas a manifestar-se. 

 

Muitos de vocês sentiram as Portas Atração/Visão. 
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Há, mesmo, os que creem estar doentes com essas portas. 

Depois, vocês sentiram as Portas AL e Unidade; depois, alguns de vocês sentiram a Porta 

KI-RIS-TI, etc., etc. 

Recentemente, são as Portas Precisão e Profundeza, eu creio que elas se chamam, ao 

nível das duas dobras da virilha, que se ativaram. 

Agora, elas se juntaram, por um fluxo energético, anterior-posterior, às quatro Portas 

do sacrum, e isso recria uma estrutura específica que, aí, não tem uma estrutura, como foi 

explicado para a Coroa radiante do coração e o Coração Ascensional e o Coração de 

Existência, aquele do corpo de Existência, que é essa figura geométrica perfeita, de vinte e 

quatro triângulos, que se chamava desse nome bárbaro, o hexaedro, o Tetrakihexaedro. 

Há uma figura geométrica, nesse nível, mas que se pareceria mais ao que vocês nomeiam 

um fractal, desenvolvido segundo um número preciso. 

 

Aí está o que eu posso dizer disso, mas para nada serve conhecer essa estrutura. 

Aliás, para o coração, alguns de vocês viveram-no, viram-no, mas, ao nível dessa esfera, a 

ação da reunião das Portas anteriores e posteriores, situadas ao nível da pélvis, na frente e 

atrás, é, unicamente, liberar as últimas linhas de predação, quer vocês fossem liberados 

vivos ou não, no momento do nascimento da Onda de Vida. 

 

Vocês se lembram, a Onda de Vida pôs fim às linhas de predação coletivas. 

Mas há, também, as linhas de predação pessoais, o que não quer dizer que vocês não 

sejam absolutos, liberados vivos ou outro, isso quer dizer, simplesmente, que esse efêmero 

tem, ainda, memórias, e que essas memórias, mesmo se elas não sejam manifestadas em 

sua consciência nem na matéria, elas devem, também, ser lavadas. 

Não são mais as memórias cármicas, porque as memórias cármicas foram lavadas, no 

momento da descida do Espirito Santo, durante as Núpcias Celestes, ou seja, a chegada da 

Luz, da tripla irradiação e do Espírito Santo, do Ultravioleta e da Fonte, ao nível do segundo 

chacra. 

Aí, isso foi uma liberação cármica. 

 

Aí, o que vocês têm, com esse trabalho das Portas anteriores e posteriores da pélvis, é, 

unicamente, liberá-los, eu diria, das memórias dessa vida, que não são cármicas, mas que 

são ligadas, como dizer..., aos hábitos, às repetições, às coisas que vocês fazem 

rotineiramente. 

São elas que desaparecem, e vocês o constataram, aliás, alguns de vocês perdem a 

cabeça, não sabem mais o que estavam fazendo dois segundos antes, não é? 

Tudo isso é ligado a isso, é essa última alquimia que realiza, eu diria, no momento que não 

é, absolutamente, o despertar do Kundalini ou a subida da Onda de Vida, mas é o motor, se 

posso dizer, do impulso que vai ligar sua Merkabah, um pouco mais alto, ao nível do que 

havia sido nomeada a Lemniscata sagrada, que vai até o décimo terceiro corpo, acima da 

cabeça. 

Aí está. 

Mas entrar na estrutura disso, para nada serve. 

 

É como, por exemplo, falar-lhes do Canal Mariano. 

Nós lhes temos dado elementos, mas aqueles de vocês que o vivem sabem, muito bem, 

que há conexões que se fazem, por exemplo, entre a Estrela, aqui, à esquerda, IM, a 
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Estrela, aqui, à frente, na fronte, à esquerda, e a Porta AL, no peito, para que o Canal 

Mariano não pare no ouvido, mas funda-se com a Coroa radiante do Coração. 

Tudo isso são mecanismos vibrais sobre os quais nós temos insistido muito, muito, muito 

longamente, pelos diferentes yogas transmitidos por Um Amigo, para fazê-los focar sua 

consciência no trabalho que estava em curso. 

Para vocês, mas ao nível da nova matriz KI-RIS-TI de vida que se instala na Terra, como 

semeadores de Luz e liberadores da Terra. 

 

Aí, o trabalho é diferente: é pôr fim aos últimos mecanismos automáticos, e isso 

corresponde a todas as funções vitais, quaisquer que sejam. 

Porque, eu os lembro de que, no momento do Apelo de Maria, não há qualquer função vital 

que permanecerá. 

Vocês serão, todos, ressuscitados ou terão partido no terceiro dia. 

A catalepsia que vai produzir-se provoca tal desaceleração do coração, que se poderia 

chamar isso de uma morte clínica. 

São, aliás, as portas da morte que vocês passam. 

Alguns de vocês não voltam a esse corpo, outros voltam a esse corpo, outros são 

evacuados para diferentes lugares, durante ou logo após os «três dias», ou melhor, logo 

após ou no fim, mas não durante. 

 

Ora, a ativação dessas últimas Portas permite-lhes adaptar-se com a catalepsia dos «três 

dias», para não ter elementos de resistência que os fariam viver a pessoa, por exemplo, as 

necessidades de fazer pipi. 

Eu sei que houve questões, à época: «Se estamos em catalepsia, como faremos pipi e 

caca?», mas não é questão nem de fazer pipi, nem de fazer caca, nem de comer. 

Vocês não serão mais seu corpo, real e concretamente. 

Há, também, os que colocaram questões para saber como pôr ao abrigo seu corpo do 

cachorro deles, de seu gato, para não serem comidos. 

Não se inquietem com isso: todo mundo estará em catalepsia, mesmo aqueles que 

resistem. 

Vocês estarão invisíveis, aí onde estão, o que, aliás, poderá causar problemas para aquele 

que resiste e que se apercebe de que seu marido ou sua mulher desapareceu. 

Mas ele não desapareceu; ele desapareceu do espaço-tempo, mas volta ao espaço-tempo, 

o mais frequentemente. 

 

Questão: pôr os cristais sobre essas Portas, Profundeza, precisão e as quatro Portas 

do sacrum, pode acompanhar a ativação dessas Portas? 

 

Perfeitamente. 

Há, mesmo, protocolos que haviam sido dados, inumeráveis, com os cristais, que, por 

exemplo, permitiam refazer o circuito das doze Estrelas da cabeça. 

Com as Portas, é a mesma coisa, isso foi dado, eu creio, há muito tempo. 

Mas vocês podem, perfeitamente, utilizar o que quiserem como cristais, sejam os cristais 

reais das Portas, se vocês têm vontade, e ver o que isso dá. 

Vocês podem, também, pôr-se, simplesmente, com os cristais que utilizavam antes, por 

exemplo, o..., como isso se chamava..., o cristal-fonte, para alinharem-se. 
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Alinhar-se permite, justamente, uma melhor sobreposição entre o corpo efêmero e o corpo 

eterno..., enfim, entre a Eternidade, não há corpo eterno, há um corpo de Existência que, 

ele, é indestrutível. 

 

Questão: foi dito: «Àqueles a quem muito se deu, ser-lhe-á muito pedido.» 

 

É exatamente o que eu disse, sim. 

 

Questão: se esses seres estão nos Círculos de Fogo, deverão eles ajudar seus irmãos 

durante os cento e trinta e dois dias? 

Se sim, como? 

São aqueles que receberam seu ensinamento? 

 

Ah, bem, isso nós havíamos falado longamente, durante o processo de atribuição vibral. 

É demasiado longo para desenvolver agora, então, eu posso apenas remetê-lo às 

informações que eu transmiti, durante o mês de novembro e dezembro, eu creio, de 2014. 

Aí, você tem todos os elementos de resposta em relação a isso. 

O que eu posso, simplesmente, dizer, é que... 

É o que a questão? 

 

Questão: aqueles que estarão presentes nos Círculos de Fogo... 

 

Ah, sim, é isso. 

Os Círculos de Fogo são um lugar de ensinamento vibratório, em relação a um destino, se 

posso dizer, ou uma consciência específica. 

Vocês sabem muito bem que não é questão de que haja a totalidade da humanidade nesses 

Círculos de Fogo. 

Isso concerne a grupos relativamente restritos, que ou são nossos sucessores – isso eu 

havia explicado, também, para aqueles que jogaram com o Si, porque eles conhecem as 

duas facetas –, ou aperfeiçoar o equilíbrio da Terra, não mais como liberadores ou 

ancoradores de Luz, mas nessas «redomas de sobrevivência», se posso chamar assim, ao 

nível dos Círculos de Fogo, é receber a efusão da totalidade das Chaves Metatrônicas e, 

portanto, do corpo de Existência para serem funcionais, se posso dizer – quer vocês 

estejam com um corpo físico ou sem o corpo físico, não faz diferença – funcionais no que 

sua consciência escolheu, após o planeta grelha final. 

 

Então, eu o remeto, para mais explicações, a tudo o que eu disse, à época, porque isso 

seria demasiado longo, eu tomaria uma hora apenas para essa questão. 

 

Questão: o que significa o fato de que algumas Portas ou Estrelas piquem ou 

queimem, e deixem, mesmo, uma marca na pele? 

 

Isso quer dizer, simplesmente, que isso fricciona, ou seja, há um fenômeno de resistência 

que é, o mais frequentemente, inconsciente, entre os corpos efêmeros e o corpo de 

Existência. 

Isso não quer dizer que há mais trabalho a fazer ou menos trabalho a fazer. 

Não é porque há mais vermelhidão ou mais dores que há mais trabalho que se faz ou que 

há mais resistências. 



92 
 

É, simplesmente, a resultante da reação entre a presença da Existência e os corpos sutis. 

Então, efetivamente, isso pode ser dores. 

Havia dores, vocês se lembram, no chacra do fígado e no chacra do baço, nas Portas 

Atração e Visão. 

Houve dores sobre KI-RIS-TI. 

Houve dores sobre, é claro, AL e Unidade. 

Houve dores, vibrações, por vezes, formigamentos, sobretudo, ao nível das dobras da 

virilha. 

Isso pode vibrar, não são dores como houve sobre Atração/Visão e AL e Unidade, é um 

pouco diferente. 

 

E depois, com o sacrum, é claro, aí também, isso cria processos de vibração. 

Isso pode, efetivamente, deixar aparecer sinais cutâneos, isso pode manifestar-se como 

vibrações, ou, mesmo, como dores, mas vocês nada podem concluir disso. 

Vocês concluem, simplesmente, que estão vivendo a instalação da Eternidade. 

Mas para vocês, pessoalmente, em relação a tal Porta ou tal outra Porta, nada há a concluir. 

Isso não quer dizer, tampouco, que, se vocês não as sentem, enquanto vivem as vibrações, 

que não haja um trabalho que se faz, mas, no que concerne a essa Porta ou essas Portas 

que vocês não sentem, especificamente, isso quer dizer que o ajuste, a adequação entre a 

Existência e o efêmero faz-se sem repercussões, se posso dizer, sem resistências. 

 

Questão: você tem conselhos para encontrar os Vegalianos? 

 

Os Vegalianos não são os povos da natureza, hein?, é diferente. 

Não há protocolos, não há lugares, uma vez que são eles que se deslocam. 

Os Vegalianos não se deslocam, jamais, por nada. 

Aliás, se vocês seguiram as atualidades da Terra já há numerosos anos, puderam observar, 

talvez, que, durante os tsunamis, durante os tremores de terra, durante situações de 

urgência, as esferas vegalianas são onipresentes, porque elas trabalham, naquele 

momento. 

São seres que se manifestam não pelo prazer de encontrá-los. 

 

Alguns de vocês foram operados à noite, em seu leito, outros viram-nos passar à noite, mas 

vocês não podem entrar, comunicar-se com os Vegalianos, como o fazem com os dragões 

ou os elfos, eles têm outras coisas a fazer, os Anjos do Senhor, não é? 

Eles têm missões que são extremamente afiadas neste período preliminar, já, há numerosos 

anos. 

Então, eles não têm, verdadeira e necessariamente, o tempo de conversar com vocês, tanto 

mais que eles não têm os meios tecnológicos para fazê-lo, contrariamente aos Arcturianos 

que, eles, podem captá-los de muito alto, lá em cima, e enviar-lhes flashes de Luz. 

 

Os Vegalianos, vocês não os verão nas embarcações deles, exceto no momento oportuno. 

Se vocês veem uma embarcação pousar ao seu lado, é que ela está aí para levá-los, ela 

não está aí para dizer-lhes olá. 

Ele não tem tempo a perder, o Vegaliano. 

Vocês podem encontra-lo em sua cama, se houve operação, há os que foram operados 

várias vezes pelos Vegalianos, mas, aí, não estão nas embarcações, não é? 
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Eles são..., é difícil a explicar..., eles não são nem físicos nem na Luz, quando eles intervêm 

em sua cama. 

Eles estabilizaram uma dimensão intermediária, com campos magnéticos muito específicos. 

 

Em uma escala diferente, é claro, é exatamente o que fez Yaldébaoth, e os Arcontes, 

quando eles fecharam o Sistema Solar. 

Eles utilizam suas próprias embarcações, que estacionam acima de sua casa, para criar um 

campo magnético um pouco distorcido, que permite agir na matéria, o que quer dizer que 

eles podem fazê-los atravessar a matéria, nesses casos. 

E, aliás, se eles os levam às embarcações, vocês atravessam as paredes e os tetos, sem 

qualquer dificuldade. 

E eles mesmos, quando se manifestam, não são, absolutamente, físicos, mas em uma 

dimensão intermediária. 

Vocês podem, aliás, ver o rosto deles, as cápsulas que eles têm sobre os olhos, sua roupa 

de cosmonauta, se posso dizer assim. 

 

Mas não se pode encontrá-los assim. 

Muito vocês podem fazer com os Arcturianos, com outras civilizações, outros povos, mas os 

Vegalianos, eles não têm apenas isso a fazer, não é? 

Quando eles se manifestam é, sempre, que há uma razão, não é para conversar, não é para 

trocar. 

É ou para intervir em vocês, ou para levá-los, ou porque há algo a fazer nessa área, se 

vocês têm a chance de ver essas embarcações: vir procurar um corpo, vir prevenir alguma 

coisa etc. etc. 

 

Questão: há dois anos, nós somos quatro a ter visto e fotografado, acima de Beziers, 

um enorme disco voador do qual numerosas pequenas embarcações partiam na 

região. 

 

Então, aí, há embarcações, quando são embarcações muito grandes, em forma de disco 

voador, há os Andromedanos, e os Andromedanos podem transportar cápsulas vegalianas, 

aquelas que vocês veem que saem das embarcações. 

Os Vegalianos, mesmo se eles possam viajar de um extremo ao outro da Terra em suas 

embarcações, por razões de vestígios de radar, se posso dizer, têm necessidade de outra 

tecnologia, em geral, ou arcturiana ou andromedana, para poderem sair de uma 

embarcação. 

Vocês veem aglomerados de luzes brancas que saem da embarcação. 

Isso, são os Vegalianos. 

Isso sim, vocês têm mais chance de ver, mas, depois, eles fogem, eles fogem para onde 

eles devem ir, é raro que eles permaneçam no lugar. 

Por vezes, eles têm necessidade dessas tecnologias arcturianas ou andromedanas, 

justamente, para evitar os meios humanos de reconhecimento. 

 

Questão: você pode falar das fadas? 

Qual diferença há entre as pequenas fadas e as grandes fadas? 

Há várias espécies de pequenas fadas e de grandes fadas? 

 

Há inumeráveis delas, assim como há dragões de diferentes cores, não é? 



94 
 

Há as ondinas, elas o disseram, que não têm formas fixas, mesmo se elas se apresentem 

sob a forma, frequentemente, de um grande verme de terra globuloso. 

Os elfos têm uma forma que é bastante fixa, se posso dizer; os gnomos também, mas as 

fadas são mutáveis, um pouco como as ondinas, não completamente como as ondinas, 

porque elas são muito mais dependentes de seu meio natural. 

Essas fadas, que vivem em uma escala de tempo que nada tem a ver com a escala de vida 

humana, têm, efetivamente, classicamente, as pequenas fadas e as grandes fadas. 

Isso depende do ambiente no qual elas se situam e, eu diria, há quanto tempo elas estão 

nesse ambiente. 

 

Então, há fadas, também, específicas, que são dificilmente reconhecíveis por vocês, mas 

que têm não, unicamente, um par de asas, que têm seis pares de asas. 

São fadas que se apresentam, em geral, como grandes fadas. 

Elas têm funções profundamente diferentes ao nível da natureza, mas a função que elas 

têm é, já, de estar em harmonia com seu meio de vida, e elas passam sua vida a 

harmonizar, se posso dizer, na terminologia que vocês poderiam empregar, harmonizar os 

lugares pela presença delas. 

 

As fadas são muito difíceis de ver e sentir. 

Alguns de vocês, eu sei disso, conseguem, agora, vê-las, percebê-las, e não, ainda, 

comunicar-se, porque a comunicação com uma fada passa, dificilmente, por palavras, 

quaisquer que sejam. 

Vocês tiveram um vislumbre desse gênero de plasticidade, eu creio, com a ondina que veio 

falar com vocês. 

Para as fadas é, ainda, mais sutil do que isso. 

Não pode ser a telepatia, tampouco, como com os Vegalianos. 

É um modo de comunicação que utiliza a cor e, unicamente, a cor, e, se vocês não têm, em 

vocês, o sistema de decodificação das cores, se essas cores não se imprimem em vocês 

até as ideias, os conceitos ou as palavras, vocês apenas verão cores, porque que elas têm 

um modo de comunicação que é muito, muito específico. 

Agora eu não vou entrar nos detalhes das diferentes fadas existentes. 

Saibam, simplesmente, que as fadas são marcadas, se posso dizer, na forma delas, pelo 

ambiente no qual elas evoluem. 

 

É um ambiente que é mais ligado aos vegetais, mais ligado à água, mais ligado às rochas? 

Em função disso, a morfologia delas, se posso exprimir-me assim, é diferente. 

Mas elas não são tão mutáveis como as ondinas, por exemplo, ou como os dragões, quanto 

ao tamanho. 

Elas são fixas em seu tamanho, um pouco como os gnomos e os elfos. 

 

Questão: na literatura, as grandes fadas são os seres da natureza que se 

assemelham, fisicamente, mais aos seres humanos. 

São elas particularmente próximas? 

 

Não, eu acabo de dizer que era muito difícil de entrar em contato. 

Assim como, eu creio, as ondinas disseram que elas podiam estar, mesmo, em seus vasos, 

circular em seu sangue, para uma fada, é estritamente impossível e irrealizável. 
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Eu lhes disse que a função delas é ligada à natureza, a tudo o que é natural, tudo o que 

está muito longe do humano, portanto, é por isso que é muito difícil. 

As fadas não são, como dizer..., medrosas, isso nada quer dizer, mas aterrorizadas pelo 

que é diferente, mas elas são tão habituadas ao seu meio, que não saem de seu meio. 

Aliás, se vocês tiverem a chance de vê-las voar ou evoluir, elas permanecem em um 

perímetro, exceto algumas, específicas entre as grandes fadas, que são capazes de viajar, 

mas a comunicação com a fada não é nem telepática nem vibral. 

Então, não se pode dizer que as fadas sejam próximas dos humanos, mesmo se alguns 

humanos tenham estabelecido formas de comunicação com as fadas. 

Mas está longe de ser a regra e longe de ser tão frequente assim, contrariamente aos elfos, 

aos dragões aos gnomos, e isso começa, também com as ondinas, que se tornam mais 

próximas, se posso dizer, de vocês. 

 

Questão: você diz, por vezes: «em éons e éons». 

O que é um éon? 

É, para a Luz, um modo de medir o tempo quando experiências autênticas 

manifestam-se nos mundos unificados? 

Nelas, vive-se, ao mesmo tempo, a consciência de um tempo e a consciência da 

ausência de tempo? 

Você pode desenvolver sobre a noção de ciclos temporais? 

 

Quando é dito, por alguns autores, que o tempo não existe, não é, absolutamente, isso. 

Para além desse mundo, o espaço-tempo não é mais curvado, isso não quer dizer que ele 

não exista mais, isso quer dizer que o que nós poderíamos nomear uma escala de tempo 

não é, absolutamente, a mesma, relacionada àquela que nós conhecemos quando estamos 

encarnados. 

Quando se fala de éons quer-se significar, simplesmente, as durações que se elevam a 

milhões ou, mesmo, bilhões de anos, em termos terrestres. 

Um Arcanjo vive um éon, por exemplo, bilhões de anos, mas é, sempre, um tempo, mas o 

tempo não o afeta. 

Não há nascimento e morte, propriamente dita. 

Então, não se pode dizer há um início e um fim, contrariamente a vocês, nos quais há o 

início, é o nascimento, e o fim, é a morte. 

Porque há formas mutáveis, mas, entretanto, há estabilidades de formas que são ligadas às 

atividades, se posso dizer, de tal ou tal ser, em tal determinada dimensão, que é mutável e 

que pode mudar. 

 

A questão era o quê? 

 

Questão: nessas experiências, vive-se, ao mesmo tempo, a consciência de um tempo 

e a consciência da ausência de tempo? 

Você pode desenvolver sobre a noção de ciclos temporais? 

 

O Absoluto não conhece o tempo, não há qualquer marcador espacial nem qualquer 

marcador de tempo. 

Agora, nas diferentes manifestações de expressão da consciência nos Mundos Livres, há 

uma noção de tempo, mas esse tempo não pode ser sobreposto ao que nós chamamos o 

tempo, quando estamos encarnados. 
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É outro tempo, outro tom, é por isso que nós falamos de éons, é por isso que se diz que não 

há tempo. 

Não há tempo, não há sombra, há mecanismos vibratórios que tomam a dianteira em 

relação à matéria carbonada, se posso dizer. 

Os ciclos temporais são, simplesmente, as recorrências que se formam... 

Se querem, há dois tipos de ciclos temporais: há os ciclos temporais ligados ao 

confinamento, criados pelos Arcontes, com as embarcações de sucata que confinaram o 

Sistema Solar por uma massa magnética considerável, que deixa um campo magnético 

durante certo tempo, hein?, que eles são obrigados, como vocês sabem, a reformar a cada 

vinte e cinco ou cinquenta mil anos. 

 

Essa reforma, esse bloqueio do tempo, vocês sabem, não pode produzir-se porque, desde o 

mês de agosto, desde o fim das Núpcias Celestes, desde agosto de 2009, a embarcação 

metálica dos Arcontes foi remetida ad patres, se posso dizer. 

Portanto, isso não é mais possível, entretanto, em um mundo confinado e, mesmo nos 

Mundos Livres, esse processo de ciclos temporais permite, como dizer..., reajustar – é como 

vocês, em um computador: vocês digitam uma frase, querem mudar a frase, teclam sobre 

«delete», ou seja, «apagar». 

Similar, os ciclos temporais permitem apagar, eu diria, um ciclo temporal que deu errado e 

que não tem razão alguma para manter-se. 

Recria-se a experiência. 

Por exemplo, quando os Mestres geneticistas semeiam a vida em um planeta, em qualquer 

dimensão que seja – nós permanecemos, é claro, aqui, nas dimensões antropomórficas, 

não é? – há a possibilidade, por retroação, de suprimir esse ciclo temporal. 

Quando eu digo suprimi-lo, vocês não põem fim à vida ou à experiência, vocês 

reprogramam algo que é melhor, se posso dizer. 

O termo «melhor» não é adequado, mas eu não vejo melhor expressão. 

 

Portanto, os ciclos temporais, vocês os conhecem, também, nesse mundo. 

Vocês sabem muito bem que as pessoas, os irmãos e as irmãs que vão fazer uma 

experiência de morte iminente, não têm qualquer noção de tempo. 

Quando vocês viajam nos mundos multidimensionais, que sejam todos os mundos que 

estão atrás do Sol, do outro lado, vocês não têm noção de tempo: tudo se desenrola no 

mesmo tempo, em todo caso, do ponto de vista do humano. 

Mas dizer que não há mais tempo e mais espaço é absolutamente verdadeiro para o 

Absoluto, mas não é verdadeiro, absolutamente, para a consciência, mesmo nos Mundos 

Livres. 

Mas todos os tempos parecem passar no mesmo tempo, é isso que se chama um ciclo 

temporal. 

 

O problema é que há muitos seres humanos, devido, mesmo, ao confinamento arcôntico, 

que vão, espontaneamente, através de projeções, através de buscas, espirituais, 

energéticas ou outras, viver os ciclos temporais e identificar-se a tal personagem ou tal 

personagem, histórico, é claro, e, se possível, mais grandioso do que mesquinho. 

Isso faz parte, também, dos ciclos temporais induzidos pelos Arcontes. 

Portanto, todos os seres, e há muitos, e desde sempre, hein?, em minha vida também. 

Eu nem lhes conto quantos Moisés, quantas Maria Madalena eu encontrei; elas queriam, 

todas, deitar comigo, aliás, é bizarro isso... 
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E elas me tomavam por Moisés, por Merlin e não sei o quê. 

 

Infelizmente, isso faz parte, quando de processos de abertura espiritual da Coroa da cabeça 

ou de abertura do coração, antes de realizar a alquimia, é claro, do corpo de Existência, 

vocês têm acesso, sem o querer, acesso a muitas coisas, e alguns vão aceitar isso sem 

mais explicações. 

Eles viveram a Paixão de Cristo, eles se tomam por Cristo; elas viveram algumas cenas da 

vida de Maria, elas estão persuadidas de ser Maria. 

É isso, os ciclos temporais. 

 

Em contrapartida, aí, é preciso diferenciar duas coisas, de qualquer forma: há a ilusão de 

tomar-se por tal ou tal personagem, entretanto, há a realidade da energia. 

Quando vocês vivem um ciclo temporal, por exemplo, e revivem a Paixão de Cristo, mesmo 

se não se identifiquem a Cristo, vocês vão portar a consciência de Cristo. 

São os místicos que vão portar os estigmas, por exemplo, os estigmas da crucificação. 

Há uma identificação total. 

Esses seres sabem muito bem que não são Cristo, mas que eles se tornam Cristo – não o 

histórico. 

Eles andaram tanto nos passos de Cristo que se tornaram Cristo, mas não o Cristo histórico. 

 

Em contrapartida, nos ciclos temporais, quando vocês se encontram a viver, 

espontaneamente, ou por técnicas, um ciclo temporal, vocês têm acesso ao que é chamado 

o Akasha, os anais akáshicos, a memória akáshica. 

Eu os lembro de que essas memórias akáshicas estão em curso de transformações, porque 

não há razão alguma para manter tudo o que faz essas noções de confinamento, 

contrariamente às criações livres dos Mestres Geneticistas. 

Ou, lembrem-se: eu disse que havia um reset, e que se apagava, e que se reescrevia outra 

sequência na história. 

Não há qualquer interesse em manter isso para a Terra. 

 

Em contrapartida, há irmãos e irmãs que reviveram um momento da vida de Cristo, por 

exemplo, mas eles se apropriaram da identidade. 

Ao invés de ser um cristo como outro, eles querem ser «o» Cristo e, aí, é claro, todas as 

derrapagens estão presentes. 

O ego apenas pode debater-se aí dentro, e isso gera situações, por vezes, muito difíceis de 

viver, hein? 

 

A identificação a um personagem, é preciso não confundir ser portador da vibração de tal 

personagem, que portou uma vibração específica, como é possível, aliás, hoje, vocês o 

veem, por exemplo, em alguns exercícios, em algumas transmissões dos poderes do mestre 

que vai morrer, ao novo mestre. 

Isso foi nos tempos antigos, isso se fazia muito frequentemente. 

Nós não o fizemos oficialmente, eu diria, com Bença Deunov, mas devo reconhecer que ele 

me transmitiu, muito jovem, uma parte do que ele era. 

Isso não quer dizer que eu me tornei Bença Deunov, mesmo se houvesse uma semelhança, 

mas eu portava, em mim, a informação Bença Deunov. 
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Vocês veem, do mesmo modo que algumas mulheres podem portar a informação Maria 

Madalena ou Maria mãe de Jesus, mas não é por isso que elas o são. 

Porque, aí, vocês criam uma despersonalização, uma fantasia e um erro, porque vão 

provocar erros monumentais para os irmãos e as irmãs que vão aproximar-se desses seres 

e que vão adorar esses seres, pela história, pelo que eles representam, mas que eles não 

são. 

E os ciclos temporais, é isso. 

 

Então, quando lhes dizem que, efetivamente, o tempo não existe, ele existirá, sempre, para 

a pessoa. 

Ele não existe para o Si, quando vocês estão imersos no Si, e ele não existe para 

o Parabrahman, aquele que é absoluto também, liberado vivo. 

Entretanto, ele é sujeito ao tempo da pessoa, ele não pode suprimir o tempo da pessoa. 

 

Outra questão. 

 

Questão: Maria exprimiu que nosso corpo humano fazia de nós Seus filhos. 

Após o planeta grelha e a perda dos corpos, nós seremos, ainda, todos Seus filhos? 

 

Se vocês são de Sírius, sim. 

Mas o que nós nomeamos a família, no sentido espiritual, porque, obviamente, há..., é claro, 

não é questão de família como vocês. Com dormir na mesma cama, ter relações sexuais, 

mas há, entretanto, mesmo nas dimensões as mais elevadas, antropomórficos, alianças. 

Há, por exemplo – e isso foi apresentado, eu creio, não há muito tempo, a um de vocês –, 

um cruzamento, se posso dizer, entre um Arcanjo e um elfo. 

Então, não haverá relações sexuais aí, mas são trocas de vibrações e de informações que 

criam uma nova forma. 

Então, isso sim, é perfeitamente possível. 

 

A questão era? 

Creio que eu me esqueci de uma parte. 

 

Questão: após o planeta grelha e a perda dos corpos, nós seremos, ainda, todos, 

Seus filhos? 

 

Isso depende de onde você está depois, isso depende de quem você é depois. 

Se você tem um corpo carbonado, mesmo junto aos Arcturianos, é claro que Maria 

continuará sua Mãe. 

Mas, quando você é absoluto, você nada tem a ver com pai, com mãe, filhos, sogros e tudo 

isso, isso não existe. 

Portanto, os mundos carbonados foram dados à luz por Maria, mas, em outros universos, 

não é Maria, mas são, contudo, Mestres Geneticistas de Sírius, que vêm dos famosos Guias 

Azuis, se você prefere, que são os semeadores de mundos, mas é tudo. 

Uma vez que vocês estejam liberados, quando não têm mais estrutura carbonada, mesmo 

uma estrutura em sílica não tem necessidade de Maria como mamãe. 

Aliás, isso seria falso, uma vez que ela não transmitiu o que quer que seja ao nível dos 

corpos em sílica. 
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Portanto, é específico não a esse mundo confinado, mas é específico à criação da vida 

carbonada, Maria ou outros Mestres Geneticistas que trabalhavam com ela ou em outros 

períodos, em outros multiversos. 

 

Questão: há seis anos, eu tive uma forte irritação da garganta, que provocou 

arranhões e tosses irritativas intempestivas, isso sem patologia. 

Você pode esclarecer-me? 

 

O que é a garganta? 

Vocês todos sabem, não há necessidade de ser psicólogo ou conhecer a energética. 

É o lugar no qual entra algo e é o lugar do qual sai algo: a respiração, o ar, a expressão, a 

comunicação. 

Então, é claro, seria sedutor dar-lhe a causalidade orgânica, mas, como você mesmo diz, 

nada, nada há que foi encontrado. 

Portanto, é-se obrigado a dizer, nesses casos, que é um processo, como vocês dizem, 

psicossomático, eu creio, que se situa em uma esfera não orgânica, em todo caso, etérea, 

talvez, mas, sobretudo, nos planos que são mais sutis e que não dão, e durante anos, eu 

diria, anomalias marcadas. 

Essas anomalias sobrevêm o tempo da crise, não da garganta, mas de não importa o quê, e 

desaparecem quando a crise passou, portanto, não há, realmente, dano orgânico. 

 

Mas a garganta remete-o, sempre e sistematicamente, à expressão, aos não ditos, às 

coisas escondidas, quer elas sejam ligadas a você, ligadas à família, ao transgeracional, 

mas há, sempre, sempre, qualquer que seja a causa, um problema ligado à expressão, à 

comunicação e à relação a si mesmo. 

O mais frequentemente, é uma falta de amor vis-à-vis de si mesmo, ou mal entendido vis-à-

vis de si mesmo. 

Há, também, expressões, como eu disse há pouco: «que permaneceram atravessadas na 

garganta», «tomar alguém no cabresto». 

A garganta é, antes de tudo, um lugar de passagem, portanto, isso traduz, necessariamente, 

qualquer que seja a causa primeira – porque eu não posso conhecê-lo assim, eu não sei, 

aliás, quem coloca a questão –, mas, mesmo se eu tivesse a oportunidade de tratá-lo, o 

interesse não é de dizer-lhe: «isso vem daí», ou «você viveu isso», ou «você se fez isso» ou 

«há um problema transgeracional», o problema é fazer aceitar, pela Luz, a noção de 

passagem. 

 

Quando eu falo de passagem é tanto a passagem de estado a outro, como tudo o que é 

noção de mudança na vida. 

Há uma rigidez demasiado importante na pessoa que não pode adaptar-se à mudança, 

qualquer que seja. 

Mas é, o mais frequentemente, inconsciente. 

Retenha, simplesmente, que a garganta é a expressão, é a troca, e é a passagem, todas as 

passagens, quaisquer que sejam: tudo o que passa de um estado a outro, de um lugar a 

outro, de uma idade a outra. 

 

E eu devo dizer que, mesmo, digamos, em uma amigdalite, imagine... (eu não sei se isso 

existe, aliás) amigdalites crônicas, talvez, imagine que haja afecções na repetição que se 

tornam crônicas. 
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Diz-se, é claro, são os micróbios, é a limpeza da garganta, são as amígdalas que têm 

buracos etc. etc., mas, em definitivo, isso é apenas a consequência, não é a causa. 

A causa remeterá você, sempre, ao que eu disse: dificuldade de expressão e de 

comunicação, dificuldade de mudança, e dificuldade de passagem, ou seja, grande 

dificuldade para fazer o luto, incapacidade para fazer o luto, não, necessariamente, de um 

amor, não, necessariamente, de uma pessoa. 

Isso pode ser de um lugar, pode ser de um hábito. 

É a garganta que comanda tudo isso, o chacra da garganta. 

 

É, certamente, a estrutura causal, mas atenção, quando eu falo de estrutura causal, eu não 

quero dizer carma. 

O carma, a encarnação do carma, ou seja, a manifestação do carma no corpo, primeiro, é 

algo de muito raro; isso representa, vamos dizer, de cinco a dez por cento das doenças, 

unicamente. 

Vocês têm razões suficientes para estarem doentes nessa vida e nesse mundo, hoje, antes 

de ir procurar, de meio dia até quatorze horas em suas vidas passadas. 

Mas, efetivamente, há de cinco a dez por cento de doenças ditas cármicas, mas elas não 

vão exprimir-se ao nível da garganta, elas vão exprimir-se no segundo chacra, porque a 

codificação da causalidade cármica que desce na encarnação faz-se pelo segundo chacra. 

É por isso, aliás, eu retomo o que eu disse há pouco, que, durante algumas etapas das 

Núpcias Celestes, quando as energias descendentes da Luz tocaram o segundo chacra, 

isso eliminou, já, alguns carmas, ao nível dos dentes, em especial. 

 

Mas, eu repito, o corpo causal, que é a garganta, manifesta-se ao nível do segundo. 

São as junções, aliás, dos chacras. 

Mas, o mais frequentemente, retenha, simplesmente, o que eu disse: qualquer que seja a 

causa que você poderia encontrar – poder-se-ia encontrar, por exemplo, uma irritação de 

um nervo que passa por ali, poder-se-ia encontrar coisas nas cordas vocais, poder-se-ia 

encontrar um espasmo da laringe, milhares de razões que são, certamente, conhecidas pela 

medicina –, mas todas as razões do mundo, em definitivo, remeteriam você a si mesmo. 

 

Há, por exemplo, uma forma de amigdalite específica, que é uma resolução cármica, e que, 

aí, porta-se ao nível da garganta, em especial, junto às crianças. 

É o que se chama a amigdalite por estreptococos. 

O estreptococo é uma bactéria agente do carma. 

É tão simples assim. 

Então, vocês podem lutar contra a bactéria, quer seja com antibióticos ou a energia, ou o 

que vocês quiserem, mas vocês podem ir, também, além, ou seja, ver o que é tocado, não 

na compreensão de um carma, mas qual é o mecanismo no instante presente, no presente 

que eu vivo, que faz com que eu não consiga passar. 

Não para procurar uma causa interior ou exterior, mas, ainda uma vez, aí também, para ver 

as coisas claramente, face a face. 

 

O que é visto, o que é aceito, a partir do instante em que vocês não se mentem mais a si 

mesmos, desaparece pela Graça da Luz e pela Inteligência da Luz, mas não antes. 

É preciso ir à confissão, é preciso confessar-se, si mesmo a si mesmo. 

E isso se faz no presente, isso não se faz em uma busca passada ou em um fator de 

causalidade porque, mesmo se o fator de causalidade exista, dizer que você vai fazê-lo 
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desaparecer e que, depois, você vai ficar melhor, ao dar, por exemplo, um antibiótico, nesse 

caso, no que concerne à garganta, isso não é verdade, exceto na criança, é claro, nas 

amigdalites nomeadas por estreptococos. 

Alguns estafilococos, também, dourados, ao nível da pele, são ligados a situações cármicas 

em resolução. 

Há outros germes como esse, mas eu não vejo muito o interesse de detalhar tudo isso na 

Ascensão que vocês vivem agora. 

 

Bem, caros amigos, vamos fazer uma pequena pausa e continuaremos após a pausa. 

Todo o meu Amor acompanha-os. 

Até já. 
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OMA – Parte 2 – Setembro de 2016 

 

Bem, caros amigos, vamos poder retomar seus questionamentos e continuar a avançar, 

juntos, sobre tudo o que os preocupa, se posso dizer, nesse momento. 

Então, caro amigo, eu o escuto. 

 

Questão: pouco após ter adormecido, eu ouvi uma voz de mulher do lado direito, que 

me disse várias vezes: «Nada mais há». 

Eu, então, senti, em meu corpo, uma espécie de tremor, como se eu passasse a outro 

plano, e eu vi que a pessoa tinha medo. 

Eu acordei e a experiência reproduziu-se. 

De maneira quase sincrônica, minha esposa, semiadormecida, ouviu em sua cabeça, 

várias vezes: «Está terminado». 

Qual sentido isso tem e o que aconteceu? 

 

Então, caro amigo, a primeira coisa a reter é que essa voz falou-lhe, em todo caso, para o 

senhor, aparentemente, no ouvido direito. 

 

Questão: eu me enganei, é o esquerdo. 

 

Ah, não é, absolutamente, a mesma coisa. 

 

Então, talvez, você se lembre de que houve, há numerosos anos, elementos que lhes 

haviam sido comunicados em relação à aproximação, eu diria, de entidades 

suprassensíveis, ou seja, não encarnadas, que se manifestam a vocês. 

Nós havíamos esclarecido, uns e os outros, que um ser de Luz, qualquer que seja sua 

dimensão, ou seja, que não vem de um mundo confinado, isso pode ser, também, um 

desencarnado, mas que já viveu a Luz e que é, portanto, liberado, manifestar-se-á, sempre, 

pelo ouvido esquerdo. 

Quer você seja canhoto ou destro. 

O ouvido direito, em geral, e de modo quase sistemático, é reservado, a abordagem direita 

e, portanto, a ampola da clariaudiência direita significa que você está em contato, se você 

ouve uma voz nesse nível, com o que vocês nomeiam, e que nós nomeamos com vocês, os 

desencarnados, ou seja, que não são mais desse plano físico, mas eles têm a capacidade 

de comunicar-se com você, tanto mais se os mecanismos vibratórios estão presentes. 

 

Então, o fato de que isso intervenha à esquerda significa que é uma voz que vem da Luz. 

É claro, lembre-se: alguns de vocês foram chamados por Maria ou uma Estrela, mas, em 

geral, é ouvido apenas seu próprio nome. 

Aí, é uma voz de Luz que diz «Nada mais há» e a outra pessoa, a mulher, aparentemente, 

ouve em sua cabeça: «Está terminado». 

Bem, o que se pode dizer para isso é que todos os processos que nós lhes anunciamos há 

mais de dez anos, uns e os outros, estão, efetivamente – e vocês sabem disso, vocês o 

veem por toda a parte ao seu redor como em vocês –, em curso de realização. 

O mecanismo ascensional de liberação da Terra está registrado, oficialmente, sua liberação 

está registrada, oficialmente, e vocês todos sabem que nós esperamos a sincronia do último 

sinal celeste e, também, das manifestações do que foram nomeadas as Trombetas, que 

anunciam, obviamente, certo número de transformações. 
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Uma voz de Luz que se dirige a você apenas pode dizer-lhe a verdade. 

Então, essa voz disse: «Está terminado» e há, do outro lado, os processos vibratórios que 

são descritos como se houvesse uma mudança de plano dimensional. 

Então, o que é que foi dito? 

Primeiro, a primeira coisa, é que é um contato com uma entidade espiritual, isso é a primeira 

coisa, uma entidade de Luz. 

 

É claro, eu não vou poder dar a identidade dessa entidade nem, mesmo, orientar para uma 

Estrela. 

O que eu posso dizer, simplesmente, é que esse casal viveu a informação, por um ser de 

Luz ou um desencarnado que já está na Luz – vocês sabem que é perfeitamente possível –, 

caso em que esse desencarnado, como eu o disse, não se apresentará à direita, mas à 

esquerda. 

Quer você tenha a percepção vibratória disso ou não, o que é ouvido, é ouvido no ouvido 

esquerdo. 

O que é ouvido, em contrapartida, na cabeça, diretamente, sem poder identificar a fonte, ou 

seja, o ouvido esquerdo, o ouvido direito, aí, evoca um processo nomeado telepatia. 

Algumas entidades de Luz são perfeitamente capazes de comunicar-se pela via telepática, 

sobretudo, sobretudo, todos os seres que pertencem aos sistemas carbonados livres, que 

não foram confinados ou que foram liberados depois. 

É um modo de expressão muito comum ao nível dos mundos carbonados. 

 

Então, você, provavelmente, esse casal, em todo caso, recebeu a visita de um ser de Luz, 

desencarnado recentemente e já na Luz, ou de um ser da Confederação Intergaláctica e, ao 

mesmo tempo – é isso que é intrigante –, no mesmo momento, a irmã ouviu em sua cabeça, 

não as mesmas palavras, mas, em todo caso, o mesmo significado. 

Portanto, eles foram o objeto de uma visita e, em geral, essas visitas, efetivamente, 

produzem-se, o mais frequentemente, à noite, no momento do adormecimento, exatamente 

no momento em que vocês estão em um semiadormecimento, como foi dito, aliás. 

 

É muito provável que, nessa ocasião, tenha havido, ao mesmo tempo, um ser de Luz ou um 

desencarnado próximo, que já está na Luz, e, ao mesmo tempo, uma forma de 

comunicação mais telepática ligada à 3D, mas que nada tem a ver com a humanidade atual 

de 3D unificada. 

Os Arcturianos, por exemplo, os Andromedanos, os Vegalianos são telepatas, é claro. 

Eles não têm órgãos, sobretudo, para os Vegalianos, da fonação, como vocês dizem. 

Eles não têm cordas vocais, eles não têm necessidade, porque eles nada têm a disfarçar, 

eles não têm necessidade de palavra e seu Verbo imprime-se, diretamente, nas estruturas 

cefálicas, a voz é ouvida no meio da cabeça. 

Portanto, esse casal, provavelmente, viveu o encontro com um ser de Luz e uma entidade 

de terceira dimensão unificada. 

 

É claro, como vocês sabem e como nós pregamos a vocês há anos, o espaço-tempo, onde 

nós estamos, não existe, verdadeiramente. 

É claro que nós sabíamos, bem antes das Núpcias Celestes para alguns de nós, os 

Melquisedeques – que deixamos o plano da Terra em meados dos anos oitenta – nós 

sabíamos, ao chegar onde estamos, que devíamos preparar, de algum modo, a 
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humanidade, para esses eventos que iam acontecer e que eram, verdadeiramente, o fim de 

um ciclo. 

E, portanto, nós tivemos a possibilidade, bem antes de intervirmos através das Núpcias 

Celestes, de contatar diferentes médiuns no planeta e diferentes canais, para poder dar, já, 

informações preliminares, de modo muito, como vocês dizem, de modo muito suave, muito 

doce, para evitar o pânico. 

 

Houve uma espécie de gradação, progressivamente e à medida dos anos, mas que não 

começou com as Núpcias Celestes. 

Isso começou, eu diria, há mais de trinta anos, para alguns de vocês, mas que, por razões 

diversas, jamais exprimiram isso de maneira pública, porque o momento não havia chegado. 

Agora, ouvir que é o fim, acabou, nada mais há, está terminado, assinala, efetivamente – 

mais a atmosfera vibratória, a impressão de mudar de plano –, assinala, para esse casal, a 

informação transmitida de que tudo estaria, em breve, acabado, e que seria preciso 

preparar-se – como nós o dizemos há anos. 

Eles tiveram, simplesmente, uma informação um pouco mais pessoal, que é, certamente, 

para conectar ou à sua origem estelar, ou às suas linhagens, ou, ainda, a um potencial, eu 

diria, específico para esse casal. 

 

Mas como ele não está aí, e eu não o conheço, eu não posso dar mais elementos, mas, em 

todo caso, é, também, um sinal, para esse casal, da iminência das mudanças que, eu os 

lembro, começaram, amplamente, se posso dizer, desde o início deste ano, e que tocarão 

seu ápice, como lhes disse Maria, no último trimestre. 

E isso começou, já, agora, é claro. 

 

Questão: o casal está presente, sou eu e minha esposa. 

 

Ah, o casal está presente? 

 

Questão: sim, sou eu e minha esposa. 

 

Ah, certo. 

Então, disseram-lhes que estava terminado. 

Eu não acho que haja conotação pessoal para que isso seja tão sincrônico. 

 

Questão: falamos disso mais tarde, não o soubemos imediatamente. 

 

Mais uma razão. 

Cada um viveu, por um canal diferente, a mesma informação. 

O que quer dizer que há uma espécie de sincronia e de verificação da informação, que é 

absolutamente exata. 

 

Questão: aqueles que não são os filhos de Maria, para além desse corpo de carne, 

terão eles um luto específico a fazer, após a alegria dos reencontros com a Mãe? 

 

Não, não há luto. 
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Aqueles que estiverem presentes nos Círculos de Fogo, mesmo se não conservem, eu diria, 

a memória atual até o planeta grelha final, não poderão ser afetados por uma noção de 

separação ou de luto, uma vez que vocês são liberados. 

Portanto, tudo o que nós expressamos, uns e os outros, quando estamos em encarnação, o 

luto, como você diz, a perda de um ser querido, a perda de um pai, de um filho, não existe, 

absolutamente, nas outras dimensões. 

É impossível. 

 

Eu os lembro de que a fecundação e a filiação nesse mundo não é um modo de reprodução 

habitual, não é? 

Não é preciso esperar, quando vocês são multidimensionais, penetrar no ventre de uma 

entidade de Luz para sair pelas vias genitais que não existem, não é? 

Portanto, é totalmente diferente. 

 

Então, sim, efetivamente, como vocês sabem, quando Maria diz que nós somos, todos, seus 

filhos, ela tem total razão, porque é excepcional não ter pelo menos uma linhagem ligada a 

Sírius. 

Mas, é claro, vocês não são, todos, de origem estelar Siriana. 

Naquele momento, sua encarnação nesse mundo ou em um mundo de 3D unificada 

conecta-os à vibração da consciência Mariana, mas aqueles que são liberados da 

encarnação, e que não têm a intenção de percorrer os mundos carbonados unificados, não 

têm razão alguma de portar, ainda, essa vibração de nossa Mãe, de todos, quando estamos 

encarnados. 

Encarnados, mesmo se não tenhamos origem estelar ligada a Sírius, nem linhagem em 

relação com Sírius, Maria é, de qualquer forma, nossa Mãe, uma vez que nós utilizamos seu 

DNA e seus trabalhos para manifestar um corpo. 

É claro, houve o advento dos Arcontes e a falsificação que se misturou a isso. 

Mas, fora da falsificação, assim que vocês possuam ou que habitem um corpo de 3D 

unificada, quer seja sob a forma humanoide ou não, vocês têm uma relação filial com Maria. 

Não é possível de outro modo. 

 

Agora, para além dos mundos carbonados, isso não é mais verdadeiro, absolutamente. 

Exceto, é claro, se sua origem estelar é Sírius e você vá explorar um multiverso lambda, 

você portará essa vibração em si. 

Lembre-se de que as linhagens são potenciais vibratórios ligados à expressão, à 

manifestação de uma determinada forma em um determinado universo e em uma 

determinada dimensão. 

É um plano. 

Do mesmo modo que nós temos falado do corpo crístico e da matriz KI-RIS-TI de vida, que 

é uma forma livre, ligada ao corpo de Existência. 

É claro que isso tem uma relação com Cristo histórico, e é claro que isso tem uma ligação 

não, desta vez, com a filiação, literalmente, mas com o princípio crístico que vocês 

encontram no Coro dos Anjos, o Espírito do Sol ou, ainda, no Impessoal ou na Fonte. 

 

Podemos continuar. 

 

Questão: aqueles que se encontrarão nos Círculos de Fogo, conservarão eles a 

memória de sua vida atual? 
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Creio que eu respondi por antecipação. 

Sim, é claro, até o final dos cento e trinta e dois dias, ou seja, até o planeta grelha final, 

quando mais nenhuma memória da encarnação será necessária. 

Eu havia dito, também, há muito tempo, que alguns de vocês, que não iriam aos Círculos de 

Fogo ou que ali se hospedarão um pouquinho, manterão as memórias, porque essas 

memórias são úteis para os povos de terceira dimensão unificada, em especial as 

científicas, como os Arcturianos, ou junto a nós, os Vegalianos, porque há, nesse nível, o 

aspecto pedagógico, que é fundamental para nós, e toda experiência é boa a tomar ao nível 

das técnicas, se posso dizer, de liberação dos mundos confinados. 

 

Questão: os gnomos podem ser seres de alguns centímetros, de um verde muito 

luminoso? 

 

Então, eu disse, e eu o disse em uma questão anterior, também, que os gnomos não tinham 

possibilidade de mudança de forma, mas, nos povos ligados e em ressonância com a Terra, 

vocês não têm apenas os gnomos. 

Há os duendes, há povos inumeráveis que não têm, a priori, interação a realizar, neste 

período, com a humanidade, e que evoluem em dimensões paralelas. 

Portanto, o que foi visto não é, certamente, um gnomo, mas outro habitante do elemento 

terra, ao nível multidimensional, que está presente na Terra. 

Então, eu não sei o que é, mas, em geral, uma forte luminosidade, associada à cor verde, 

não o remete aos gnomos, mas a outros povos da Terra que vivem no mesmo ambiente que 

os gnomos. 

 

Do mesmo modo, por exemplo, para as ondinas, há outros povos que vivem na água. 

Há as serpentes aladas (ou wyverns) etc. etc. 

Então, assim que você entra em ressonância com os gnomos, você estabelece – nós o 

dissemos – uma forma de abertura, similar para os dragões, similar para os elfos, e similar 

para as ondinas ou as fadas. 

Mas existem, obviamente, inumeráveis habitantes que vocês vão, alguns de vocês, talvez, 

ver, no curso de suas estadas na natureza. 

 

Contentem-se, sobretudo, em não tentar classificar esses seres da natureza em uma classe 

precisa, em uma rubrica específica ou em outra. 

Vivam a experiência e vivam o que ela lhes aporta, o que ela lhes transmite, mas não vão 

mais longe em suas conclusões. 

Mas, em todo caso, com certeza, não era um gnomo. 

Um gnomo não se apresenta sob esse aspecto, mesmo se seja no território de um gnomo. 

Os gnomos não têm forma mutável como os elfos, apenas os dragões é que mudam de 

tamanho à vontade, e, ao mesmo tempo, mantêm sua fisionomia, e as ondinas, que podem 

adotar, se posso dizer, toda forma de manifestação possível e imaginável. 

Elas não são limitadas por uma forma, eu creio que elas já o disseram, não há muito tempo. 

 

Questão: você foi Merlin, ora, eu conheci uma pessoa que foi, também, Merlin. 

Ela teria tomado o corpo de uma criança natimorta, e foi, também, Nicodemo e Honoré 

de Balzac. 

Como é possível? 
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Seria ele, um dia, lixeiro? 

Ele teria acabado com a reencarnação. 

 

Como eu o disse, também, há pouco, vocês podem, ao explicar alguns ciclos temporãos, 

encontrar ressonâncias com Maria, com Cristo, com Buda, com quem vocês quiserem. 

O problema é não identificar-se, jamais identificar-se, mesmo a uma vida passada. 

O que passou passou, mesmo se isso evolua no mesmo tempo para aquele que vive o Si. 

Mas, a partir do instante em que vocês têm uma fixação, em que vocês se agarram a algo 

de uma memória que se despertou, isso não quer dizer que vocês tenham sido essa 

pessoa, isso quer dizer que vocês têm uma ressonância. 

E, depois, se você se apropria dessa memória, o ego torna-se enorme, porque imagina, 

então, os maiores escritores, os maiores pensadores, os maiores mágicos, nada disso! 

Ela faz o que na vida dessa pessoa? 

Não se sabe. 

 

Questão: isso não é especificado. 

 

Eu espero que sim. 

 

Questão: continua necessário beber, a cada manhã, meio copo de suco de limão e 

meio copo de água com uma pitada de coentro, de açafrão e de gengibre? 

 

Então, eu creio que é uma poção que havia sido dada por Hildegarde de Bingen, 

certamente, para refrescar o sangue no período do verão que se escoou. 

É claro, alguns de vocês encontraram efeitos extremamente benéficos, então, continuem. 

Outros tiveram muita dificuldade para suportar, porque é muito violento como poção, e 

esses devem parar, é claro. 

Mas não há qualquer obrigação, de qualquer modo, era, simplesmente, para ajudá-los a 

lubrificar esse face a face entre a Eternidade e o efêmero. 

Isso refresca o sangue, eu creio, isso tem efeitos nesse ajuste entre o vibral e o vital, 

justamente, e permite ao vibral tomar o lugar do vital na quase totalidade, mas é tudo. 

São vocês que sentem se isso lhes faz bem ou não. 

 

Eu não sei, talvez, Hildegarde lhes dê um remédio diferente para a estação do outono que, 

eu os lembro, não tem o mesmo movimento de energia. 

Porque, mesmo nos processos vibrais e nos processos de consciência que se desenrolam a 

cada ano, vocês sabem bem que as energias não são as mesmas no verão, na primavera, 

no outono e no inverno. 

Elas diferem a cada vez, portanto, a cada vez, há uma especificidade. 

Essa poção havia sido dada, eu creio, no final da primavera, mesmo no meio da primavera; 

agora, vocês estão no outono [hemisfério norte]. 

Então, tentem ter informações por Hildegarde, se há uma poção que se poderia dizer 

genérica, para todo mundo, para favorecer a etapa que se desenrola. 

Mas se você se encontra muito bem com o limão e essa poção, então, continue. 

Mas há menos necessidade, efetivamente, de maneira geral, de refrescar o sangue, 

doravante, desde o equinócio de outono. 
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Questão: você pode pedir a Hildegarde uma poção para nós todos? 

 

Ah, eu não vou invadir as prerrogativas de Hildegarde de Bingen, caso contrário, eu não 

termino. 

 

Questão: continua necessário pôr no Sol a água de beber e colocá-la sob a cama para 

um máximo de vibrações? 

 

Além da vibração, é um aspecto que concerne, também, à saúde de seu corpo. 

Vocês sabem muito bem que as águas são terrivelmente poluídas, as águas da torneira com 

cloro, o flúor, que são venenos violentos ao nível do Si. 

É claro, se você tem a oportunidade de ter uma água pura, é preferível, sempre, deixá-la 

repousar sob sua cama, para que ela se impregne das informações de seu corpo, e corrija-

as, se elas devem ser corrigidas, mas, aí também, não há qualquer obrigação. 

Mas é evidente que a água é importante. 

 

Então, isso tem um efeito, a água tem um efeito extremamente importante e, no processo de 

afluxo da Luz vibral que, como eu lhes disse, primeiro, forrou os vórtices, em seguida, as 

linhas de Luz que foram criadas pelos elfos, a Luz, em seguida, depositou-se por toda a 

parte, ela se deposita, também, na água. 

Portanto, prestar atenção em sua água não é um processo de subida vibratória agora, mas, 

unicamente, tentar manter esse corpo de carne em estado de funcionamento o mais 

aceitável, se posso dizer, para não serem perturbados, se vocês não vivem a Liberação 

agora, no momento da Liberação, para que tudo aconteça nas melhores condições. 

A finalidade, de qualquer modo, é a mesma, mas vocês podem atravessar essa etapa de 

diferentes modos. 

Há os que são mais agradáveis do que outros, de qualquer forma. 

 

Então, você pode continuar, aí também, se encontrou efeitos benéficos em você. 

Se isso nada lhe aportou, quer seja ao nível saúde, ao nível vibral, para nada serve 

prosseguir. 

O que continua de atualidade, vocês sabem, é a natureza, é aí que vocês têm mais chance 

de reencontrar a Luz, não a sua, mas todas as luzes que interagem com vocês, pelos povos 

da natureza, pelas árvores. 

 

Outra questão. 

 

Questão: você poderia esclarecer o que é o Espírito em relação ao Absoluto? 

 

O Absoluto não é o Espírito, o Espírito é a primeira manifestação e projeção do Absoluto. 

Isso quer dizer que esse Espírito, de qualquer forma, nasceu um dia, mas ele nasceu 

perfeito e está em uma duração de tempo que é quase eterna, se posso dizer. 

Não há limite, melhor, é o termo exato. 

O Absoluto não conhece o Espírito, ele o conheceu, ele o viveu, mas o Absoluto está além 

de toda projeção e além de toda consciência. 

O Espírito é uma forma de consciência, o Espírito é imaterial, é uma chama, se queremos 

encontrar uma imagem a mais exata. 

O Espírito do Sol quer, efetivamente, dizer o que isso quer dizer, é a chama solar. 
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A chama solar é assimilável, como eu o disse, também, a Cristo. 

Aliás, chamam-no o Logos Solar, Cristo, que é ligado, eu os lembro, a Tiphereth, ou seja, ao 

oitavo corpo, e ligado a Vênus, mas, sobretudo, ao Sol. 

Portanto, o Espírito não é o Absoluto. 

O Absoluto é o Espírito, também, mas o Espírito não pode dizer-se absoluto. 

Para isso, seria preciso que ele despolarizasse essa consciência primária – para não dizer 

primitiva, porque ela está longe de ser primitiva, ela contém a totalidade. 

 

Mas essa consciência primária deve colocar-se, ela mesma, se posso dizer, em sua 

autodissolução. 

Mas essa autodissolução não é definitiva, uma vez que o Absoluto está presente em toda 

consciência, mas a consciência não é o Absoluto, ela é, mesmo, a antítese dele, ela é a a-

consciência, como lhes foi explicado pelo gritador. 

Aí está o que eu posso dizer. 

Imaginem o Espirito, e, aliás, isso foi representado, por exemplo, na descida, no batismo do 

Espírito Santo no Pentecostes, por línguas de Fogo sobre a cabeça. 

O Espírito é o Fogo, o Absoluto não é o Fogo, ele não tem qualquer qualificativo. 

O Absoluto é anterior ao Espírito, se se pode falar em termos históricos, entre aspas. 

O Absoluto não conhece qualquer tempo – quando ele não tem mais forma, é claro, não 

quando ele está inscrito em uma forma. 

 

Questão: o dragão que me acompanha transmite-me, recentemente, associações de 

letras que formam uma palavra única para cada um, que eu recolho, para aqueles que 

me fazem o pedido e estão prontos a recebê-la. 

Tratar-se-á da transposição, em letras, de nossa vibração de essência ou plano do 

Espírito. 

Você poderia esclarecer-me sobre essa vibração de essência e sobre a função e o 

efeito de sua transmissão a alguns de nós, atualmente? 

 

No princípio, era o Verbo. 

O Verbo é a primeira emanação da consciência, que acompanha o Espírito, portanto. 

Se um dragão, que é ligado, o mais frequentemente, ao Fogo – mesmo se seja um dragão 

da Terra –, está em contato privilegiado com o Espírito – ele sabe que é Absoluto, o dragão, 

mesmo estando em uma forma; se esse dragão comunica-lhe letras que formam um nome, 

o dragão não tem acesso ao nome da alma, mas, eu repito, o nome da alma é ligado à 

coloração das tomadas de formas nesse mundo. 

O Espírito é livre, ele não conhece a encarnação, mesmo se ele vivifique seu corpo agora, a 

partir da presença do Coro dos Anjos e do Espírito do Sol. 

Tudo isso está em curso. 

 

Então, se você recebe um nome, esse nome portado e aportado à sua consciência por um 

dragão é portador da vibração original. 

Então, o nome recebido não pode permitir revelar o Espírito junto àquele que lhe fez o 

pedido, mas permite, contudo, entrar em ressonância com, eu diria, sua ressonância 

primária de Espírito, ou seja, a primeira vibração saída do Absoluto depois da Fonte. 

Então, se lhe pedem esse nome, dê, mas se nada lhe pedem, não dê. 
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A pessoa deve fazer o pedido, sabendo que esse nome vai, simplesmente, aportar não uma 

reconexão, mas um aspecto vibral mais importante e, portanto, poder desencadear uma 

expansão da consciência antes que ela retorne ao centro, ou seja, ao Coração do Coração. 

Como todos os processos que vocês têm vivido há quatro, cinco, seis anos, concernentes 

às comunhões, às fusões, às dissoluções e à deslocalização da consciência. 

 

Portanto, é um aporte vibral comunicar esse nome àqueles que fazem esse pedido. 

Isso permite conectar a pessoa um pouco mais ao Espírito, ao Verbo criador, à Androginia 

primordial e, sobretudo, dar, talvez, o impulso para soltar o que deve ser solto, ainda, para 

essas pessoas. 

 

Eu acrescento, de qualquer forma, algo, ou seja, que esse nome de Espírito que lhe é 

comunicado pelo dragão poderá ser percebido vibratoriamente, por aquele que o pediu a 

você, unicamente, se o processo de reversão da alma já esteja feito. 

Eu não falo, mesmo, de dissolução da alma, mas de reversão da alma para o Fogo, ou seja, 

para o Espírito. 

Caso contrário, a alma voltada para a matéria não tem qualquer possibilidade, para a 

própria pessoa e para a alma, de sentir a vibração do Espírito. 

 

É apenas nos processos alquímicos de reversão da alma e de dissolução da alma, quer eles 

estejam concluídos ou não, que há possibilidade de beneficiar-se desse influxo vibral. 

 

Questão: no Livro de Malaquias, é dito: «Eis que eu lhes envio Elias, o profeta, antes 

que chegue o dia do Eterno, grande e terrível. Ele converterá o coração dos pais para 

os filhos e o coração dos filhos para os pais, por medo que eu venha e atinja a Terra 

de anátema». Qual é o significado desse texto? 

 

Então, a vibração de Elias, antes, mesmo, de falar de Elias em pessoa, se posso dizer, a 

vibração de Elias, basta-lhes inclinar-se sobre a Bíblia para ver o que aconteceu para Elias. 

Ele recebeu o Fogo, o batismo do Espírito. 

Portanto, a vibração de Elias é onipresente, nesse momento, sobre a Terra. 

Mas isso não quer dizer que é Elias em pessoa, se posso dizer, não é? 

O que significa, com isso, é que Elias – e vocês encontram o que é dito nos últimos 

versículos do antigo testamento, em relação a Malaquias, vocês o encontram, é claro, no 

Apocalipse de São João, com as duas testemunhas, é a mesma coisa – ou seja, as duas 

testemunhas vêm pôr fim, acompanham, porque não são elas que põem fim, mas elas 

acompanham a liberação da Terra e da humanidade, mostrando a realidade do que é esse 

personagem nomeado Anticristo, e que quer manter a humanidade na matéria. 

 

É um pouco tudo o que foi feito há duzentos, trezentos anos, pelos Illuminati e pelo fato de 

ter tornado o Ocidente ateu, sobretudo, na Europa, ou seja, não mais crer em nada e nada 

mais viver. 

É uma preparação ao plano, é claro, dos Illuminati. 

E é indispensável que as duas testemunhas intervenham ao final, quando do espetáculo 

que será gerado pelos fantoches, os maus rapazes, em Jerusalém mesmo, para que todo 

mundo dê-se conta da impostura, para aqueles que teriam, ainda, dúvidas. 
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Portanto, Elias, é claro, vem antes do dia do Eterno, ele vem para mostrar a fraude, ele vem 

para mostrar a manipulação e, sobretudo, para mostrar que seu reino, nosso reino, de 

todos, quaisquer que sejam os prazeres ou o apego que temos a essa Terra, esse não é 

nosso mundo. 

É um lugar de sofrimento, e é tudo, qualquer que tenha sido sua vida. 

Aquele que vive uma experiência de saída do corpo não pode crer, um segundo, ao voltar a 

esse corpo, que esse corpo seja a vida e que seja a vida eterna, é evidente. 

Então, isso se inscreve em uma forma de escatologia dos tempos finais, dos tempos do fim, 

anunciados pelos profetas de diferentes modos, e por diferentes vozes e em diferentes 

culturas, para levar a efeito a conclusão. 

 

Mas as duas testemunhas, Elias, como é dito em Malaquias, não é o consolador. 

Ele não é, tampouco, aquele que anuncia Cristo. 

Ele é aquele que vem dizer a verdade e que se opõe, no momento final, antes do planeta 

grelha final e antes, mesmo, do Apelo de Maria (isso, ainda, não é certo, isso pode ser 

depois, pode ser entre o Apelo de Maria e os cento e trinta e dois dias), virá combater, se 

posso dizer, o Anticristo. 

Aliás, vocês sabem, se vocês leram isso, que essas duas testemunhas devem morrer e 

ressuscitar, realmente, no terceiro dia. 

Isso não é para vocês, são histórias que são feitas para aqueles que gostam das histórias, 

se posso dizer. 

É um momento crucial, se querem, antes do Julgamento final, que está entre aspas o que 

eu nomeei o planeta grelha final que, ele, sobrevém no extremo fim da existência desse 

Sistema Solar nessa dimensão. 

Aí está o que eu posso dizer disso. 

 

Questão: você pode desenvolver sobre a ruptura do pericárdio? 

 

Vocês têm, nós todos temos, ao nível do corpo, quando estamos encarnados, certo número 

de envelopes isolantes que são à imagem de tudo o que eu desenvolvi sobre os envelopes 

isolantes do Sistema Solar, para aqueles que seguiram isso há mais de dez anos. 

Havia a heliosfera, a magnetosfera e a ionosfera, três camadas isolantes ligadas à 

predação; é o mesmo no corpo. 

Aliás, na medicina chinesa, fala-se de três envelopes. 

Fala-se do envelope que é ligado ao nível da bacia, o envelope do coração – o pericárdio – 

e o envelope da garganta e do cérebro, que são uma adaptação biológica às forças de 

confinamento, a partir do confinamento da Terra. 

 

Portanto, a ruptura do pericárdio é a passagem do ponto KI-RIS-TI ao chacra do coração, é, 

também, a perfuração do chacra do coração que rompe o pericárdio, por exemplo, para 

alguns místicos que encontraram o Arcanjo Miguel ou, ainda, Krishna, e que foram 

queimados ao nível do coração. 

Quando o envelope do coração libera-se, vocês são liberados vivos. 

Vocês vivem a Coroa radiante do coração, o Coração Ascensional, vocês vivem o Canal 

Mariano, vocês vivem a Onda de Vida e vivem as duas Coroas da cabeça. 

Portanto, é a conclusão de um processo de liberação. 
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Portanto, o efeito da ruptura do pericárdio é, verdadeiramente, restaurar a liberdade 

cardíaca, e isso prepara a Ascensão ou a Liberação, para aqueles que a vivem e que a 

viveram. 

É, também, o que foi chamada a Porta KI-RIS-TI, o impulso metatrônico, pelas Chaves 

Metatrônicas, que penetra por KI-RIS-TI e que atravessa e que abre o coração. 

Isso havia sido explicado, eu creio, durante o ano 2010, muito bem, por Sri Aurobindo. 

Vocês tiveram, aliás, esquemas que mostravam o que acontecia entre o chacra do coração, 

a Lemniscata sagrada e a Porta KI-RIS-TI nas costas. 

Tudo isso é ligado à ruptura do pericárdio. 

 

Quando o pericárdio é rompido, totalmente, e dissolvido, vocês veem seu coração de 

Existência, ou seja, o Tetrakihexaedro, esse diamante de múltiplas facetas que representa a 

Eternidade. 

É uma representação, entretanto, é uma representação adequada e perfeita do que vocês 

são, em verdade. 

 

Portanto, a ruptura do pericárdio abre a porta para Aquele que virá como um ladrão na noite, 

Cristo, abre a Porta do coração, abre e destranca a passagem da Porta Estreita, ou seja, a 

passagem definitiva do ego ao coração, que permite manter a consciência de maneira 

estável ao nível do coração e não mais fazer os yoyos entre o chacra do coração e o plexo 

solar, ou o terceiro chacra, se vocês preferem. 

Aí está o que eu posso dizer disso, sem entrar demasiado nos detalhes. 

 

Essa ruptura pode ser ocasionada pelo impulso metatrônico ou de Cristo, ao nível da Porta 

KI-RIS-TI, ela pode ser realizada pelo Arcanjo Miguel, diretamente, por sua espada, ao nível 

do centro do chacra do coração. Ela pode ser realizada pelo Canal Mariano e as entidades 

que descem dentro e que vão criar um ponto de ancoragem no coração, e de maneira 

anexa, isso pôde ser desencadeado pela Onda de Vida, para aqueles que viveram a Onda 

de Vida, em sua primeira fase, ou seja, em 2012, na qual, aí, a ruptura do pericárdio com a 

subida da Onda de Vida ao longo dos chacras, até o chacra do coração e até a cabeça, 

permitiu a ruptura do pericárdio. 

Isso dá e é o testemunho da Liberação, do mesmo modo que foi dito: «Haverá muitos 

chamados, os chamados serão marcados na fronte». 

Marcados na fronte porque a Coroa radiante da cabeça havia começado a desvendar-se. 

Não havia mais o terceiro olho, mas havia uma hemicoroa. 

Assim que a hemicoroa é constituída, há essa percepção da fronte que se chama «ser 

marcado na fronte». 

 

Questão: o que significa o fato de que os pontos das Estrelas na cabeça sejam um 

holograma do corpo? 

 

Seria preciso, ainda, que eu compreendesse o que quer dizer essa questão. 

Os pontos das Estrelas da cabeça seriam um holograma do corpo? 

Quem foi que disse isso? 

Que o cérebro seja um holograma, sim, mas que as Estrelas, não. 

Eu os lembro de que as Estrelas, independentemente dos nomes das Estrelas, são os 

potenciais espirituais comuns a toda consciência em manifestação além dos mundos 

carbonados confinados. 
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Mesmo na 3D unificada, livre ou liberada, a estrutura das Estrelas é onipresente. 

Sem Estrelas não há corpo de Existência. 

Mas de holograma do corpo, eu não estou certo de compreender. 

 

Que haja uma correspondência, é claro, e uma realiança, mesmo, que existe entre as 

Estrelas e as Portas, isso é evidente, uma vez que elas portam o mesmo nome, mas, daí a 

dizer que as Estrelas sejam a reprodução do corpo, eu não estou certo de compreender, 

totalmente, o que isso quer dizer. 

As Estrelas, deram-lhes os nomes. 

Para algumas, deram-lhes a pronúncia real: OD-ER-IM-IS-AL. 

Para outras, não as deram a vocês, por razões muito precisas que vocês terão, mesmo se 

as últimas Chaves Metatrônicas tenham-lhes sido transmitidas, se posso dizer, a aplicação 

do Espírito ao nível das outras chaves será feita durante o ensinamento metatrônico dos 

cento e trinta e dois dias, é tudo. 

 

Mas não há relação, é uma vibração, é uma função ligada ao corpo de Existência, as 

Estrelas Profundeza, Precisão, Atração, Repulsão etc. 

São as Chaves Metatrônicas da Vida, da manifestação da consciência. 

Então, é claro, as Estrelas, segundo suas linhagens e suas origens, codificam para uma 

forma precisa que, eu os lembro, está inscrita no corpo de Existência e no Tetrakihexaedro 

do coração. 

Mas daí a dizer que é um holograma desse corpo, não, eu não creio que se possa dizer 

isso. 

Mas uma parte do holograma, ou o holograma do corpo de Existência, sim. 

Isso é perfeitamente lógico, mas, certamente, não em uma estrutura carbonada. 

 

Lembrem-se de que esses pontos de vibração tornaram-se perceptíveis, simplesmente, 

porque a Luz aproximou-se. 

Pela descida da tripla irradiação, pela ativação da Nova Eucaristia, pela ativação das 

Estrelas, dos chacras, mas, também, das Portas. 

É o corpo de Existência, simplesmente, e segundo a constituição vibral de uma Estrela, 

sempre ligada à mesma função, se eu tomo, por exemplo, IS, ISIS, a Estrela ligada a Maria, 

Aqui. 

A vibração IS vem de Sírius. 

É claro, essa vibração IS, mesmo se vocês não tenham origem estelar ligada a Sírius, mas, 

mesmo se você não tenha linhagem, digamos, ligada a Sírius, não há apenas Sírius, vocês 

têm outros mundos e outras atmosferas da Confederação dos Mestres geneticistas de 

Sírius, uma vez que foram eles que criaram essa ordem em outros multiversos. 

Há algumas civilizações, se posso nomeá-las assim, que têm essa ressonância Maria, mas 

ela não se chama Maria, naquele momento. 

Além dos mundos carbonados, eu falo. 

 

As Estrelas fornecem a vibração de apoio de seu corpo de Existência, isso é certo. 

Mas, em relação ao corpo físico, não. 

 

Questão: você pode falar da espontaneidade? 

Como saber se é um impulso ou o mental? 
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Mas é muito simples. 

O mental, ele reflete; a espontaneidade recorre à Evidência e ao instantâneo, como a 

resposta do coração, não há reflexão. 

Você não tem necessidade de pensar em suas palavras, você não tem necessidade de 

pensar no que vão dizer, as coisas saem natural e espontaneamente. 

Isso é ligado à ativação do Verbo criador, também, ao Verbo, é ligado ao corpo de 

Existência. 

Portanto, na espontaneidade, as palavras, também, que foram retomadas, eu creio, ontem, 

pelo Impessoal, a Evidência, a Liberdade, a Autonomia, a Verdade. 

Se vocês não são espontâneos, não são verdadeiros. 

Eu não falo, é claro, de um exame que passaria um estudante, no qual ele é obrigado a 

refletir em seus conhecimentos, aí, nós falamos do Espírito. 

Os modos de funcionamento não são os mesmos. 

 

Tudo o que é ligado à espontaneidade é ligado ao que havia sido nomeado, em outro 

registro, por Anael: a Fluidez da Unidade, o estado de Graça, a ação de Graça. 

Isso não pode ser algo que é refletido, isso não pode ser algo que é pensado, que é 

elaborado, estruturado. 

É claro, isso empresta o vocabulário que está inscrito em seu cérebro, em sua consciência, 

mas não é o mesmo processo. 

A espontaneidade é o momento em que você está em adequação total com sua eternidade 

porque, naquele momento, as palavras exatas, as palavras corretas saem de você. 

Não há busca de vantagem, não há busca de explicações, não há busca de sedução, não 

há busca de explicação ou de diálogo, há expressão espontânea do Verbo. 

 

Portanto, a espontaneidade é a garantia da exatidão da Luz em sua vida e de sua Luz. 

A partir do instante em que você sai da espontaneidade, porque você se põe no lugar do 

outro, você tem medo do olhar do outro, você tem medo do «o que vão dizer», você não 

ousa ser você mesmo, você não é espontâneo. 

Portanto, você está na pessoa. 

Aquele que vive o Espírito, quer ele já tenha dissolvido sua alma ou que sua alma esteja, 

simplesmente, revertendo-se, há essa capacidade, pela ativação, eu os lembro, do último 

corpo que devia ativar-se antes da Ascensão, ou seja, do décimo primeiro corpo – que já 

está ativado há quase dois anos, ou, mesmo, há os que tiveram as premissas há bem mais 

tempo do que isso –, mas tudo isso é o que se desenrola no mesmo tempo. 

 

Portanto, quando você está no Espírito de Verdade, quando você está em sua eternidade, 

mesmo se seja a pessoa que se exprima, então, naquele momento, o que você exprime é 

Evidência e espontaneidade, não pode ser de outro modo. 

A partir do instante em que você reflete, a partir do instante em que você hesita, a partir do 

instante em que você se coloca questões «Está bem? Está mal?», você não é mais 

espontâneo. 

Você perde a oportunidade de estar no instante presente, porque o que você vai dizer é 

colorido pelo que você cogitou, imaginou ou conheceu. 

Enquanto aquele que se exprime pelo Verbo não tem necessidade de refletir no que quer 

que seja, nem no menor conhecimento. 
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Ele os tem, talvez, esses conhecimentos, se eles devem sair, eles sairão, caso contrário, 

não haverá outras palavras que se formarão e você estará além, como o disse, aliás, o 

Impessoal, além da palavra e do Verbo, você estará no silêncio. 

 

No silêncio há Evidência, isso foi repetido também. 

E, na espontaneidade, como na Evidência, como na Autonomia e na Liberdade, é aí que 

você é verdadeiro. 

Todo o resto é falso, todo o resto é apenas convenção social, convenção memorial, 

convenção de educação. 

Mas isso não é, jamais, a espontaneidade. 

É isso que é importante, eu diria, a apreender, e a experimentar, sobretudo. 

 

Questão: o que você poderia aconselhar-me para harmonizar meus impulsos em 

relação à espontaneidade, para estar no coração? 

 

O impulso, também, é espontâneo, mas o resultado não é, absolutamente, o mesmo. 

Em um caso, há satisfação ou não de um impulso, e, novamente, o impulso reapresentar-

se-á. 

Quando você é espontâneo com o coração, isso não concerne, jamais, a impulsos, nem 

sexuais nem outros, aliás. 

A espontaneidade é uma evidência que se desenrola sem que haja arranque, eu diria, do 

fogo vital. 

 

Portanto, se quiser, a espontaneidade é exatamente o inverso de um impulso, porque o 

impulso é um cenário que se constrói a partir da memória e a partir de experiências 

passadas, que o levarão, sistematicamente, a outros impulsos, que concirnam a qualquer 

domínio que seja. 

Enquanto, ao contrário, na espontaneidade, não há qualquer referência a um desejo, um 

prazer ou uma necessidade. 

É uma evidência que se exprime, quaisquer que sejam as palavras que saem. 

Aliás, o Impessoal insistiu, ontem, ao dizer-lhes que as palavras são apenas os apoios de 

uma vibração, e que, mesmo se essas palavras nada queiram dizer, permanece o silêncio, e 

o que porta a vibração até seus ouvidos ou seu coração. 

 

O impulso abaixa o Fogo vibral e aumenta o fogo vital, a espontaneidade faz desaparecer o 

fogo vital, até o ponto necessário, é claro. 

Então, não há outros conselhos a dar-lhe, exceto pôr o Amor à frente, como eu o disse, e 

estar no coração e, simplesmente, não ser escravo nem de seu mental nem de sua pequena 

bicicleta, nem de seus impulsos, quaisquer que sejam, ou seja, vê-los como, realmente, algo 

que faz apenas passar e que se reproduz, regularmente, que necessita da concretização do 

fogo vital e da satisfação desse impulso. 

 

O coração nada tem a satisfazer, ele se satisfaz por si mesmo, se posso dizer. 

Ele não tem necessidade de relações, mesmo se seja relação permanente e harmoniosa. 

Ele nada tem a contentar, ele nada tem a satisfazer, aí está toda a diferença. 

E todo mundo sabe, eu creio, na psicologia, que os impulsos, quer eles sejam impulsos de 

jogo, impulsos sexuais, impulsos, quaisquer que sejam, ou um impulso de furto, para os 
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cleptomaníacos, conduz, sempre, a catástrofes e, jamais, à Liberdade e à Paz, porque 

vocês ficam acorrentados. 

 

Assim que um impulso manifestou-se, assim que um vício, mesmo, manifestou-se, você ali 

fica submisso e vai correr atrás de uma satisfação. 

Enquanto, na espontaneidade, é algo que é natural, quando o coração está aberto e que 

não tem necessidade de avidez, que não tem necessidade de aplicar o fogo vital. 

Portanto, a diferença, ao nível dos efeitos, não é, absolutamente, a mesma. 

Um impulso ou um vício provoca, necessariamente, a repetição, a mais frequente, da 

satisfação. 

Há uma busca e um desejo que se tornam muito ardentes, se posso dizer. 

Enquanto, na espontaneidade do coração, nada mais há que não a Paz. 

Não há espaço para um impulso nem para um vício, qualquer que seja. 

Há lugar para os prazeres, é claro, mas não há busca de prazer que se repita e que tome 

todo o espaço vital, se posso dizer. 

É profundamente diferente. 

 

Então, eu não tenho outros conselhos, a partir do momento em que você se identifica. 

A espontaneidade deixa, sempre, um gosto de felicidade; o impulso, quando é satisfeito, 

deixa, sempre, uma impressão de estar sujo, ou necessidade de recomeçar, qualquer que 

seja esse impulso, quer seja um impulso para o açúcar, para o dinheiro, para os jogos, para 

o sexo, para não importa o quê. 

 

Questão: a sexualidade pode ser vivida de maneira espontânea? 

 

Sim, é claro. 

 

Questão: quando isso aporta uma forma de comunhão ou de alegria, nesse caso, não 

é mais um impulso, enquanto a sexualidade, na origem, é algo de instintivo. 

 

Não, absolutamente. 

A sexualidade do ego, sim. 

Porque você tem o fogo vital, você tem a preservação da espécie, e você sabe muito bem 

que, quando você um jovem homem, ou jovem mulher também, mesmo se digam não, 

vocês têm gozos noturnos. 

À época, chamariam isso de poluções noturnas. 

Que palavra! 

Horrível! 

Simplesmente, esse fogo vital, na jovem idade, exprime-se, necessariamente, pelos chacras 

inferiores, é uma constante. 

O tudo não é permanecer aí e crescer, caso contrário, torna-se escravo de seus impulsos, 

quaisquer que sejam. 

Porque, mesmo os vícios ao açúcar, ao jogo, à sedução são ligados, sempre, aos mesmos 

chacras. 

A espontaneidade nada tem a ver com a estrutura do segundo chacra, nem, mesmo, do 

ego, ao nível do plexo. 

 

O ego não é, jamais, espontâneo ou, então, se ele é espontâneo, ele joga um jogo. 
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A espontaneidade do coração não é um jogo, é algo de natural, que é muito sério, que não é 

um divertimento, que é a própria expressão do Amor. 

Portanto, em geral, o fogo vital diminui, é claro, com a idade, qualquer que seja o amor 

portado, se falamos de sexualidade. 

É perfeitamente lógico. 

E você sabe muito bem que, nos casais, a sexualidade pode durar, mesmo, até o último dia, 

mas que há algo que é muito mais importante do que essa satisfação efêmera, é ou a 

sexualidade do coração, se você tem a possibilidade disso, ou a ternura. 

É claro que é essencial e importante. 

 

Mas a ternura não faz parte dos impulsos. 

É um reconhecimento do outro como alma, o que não é a sexualidade, qualquer que seja, 

exceto se ela é sagrada. 

Mas, para que ela seja sagrada, é preciso que um dos dois parceiros, e os dois seria 

melhor, ou tenham vivido os processos transmutatórios ligados à Onda de Vida ou, no 

mínimo, ao chacra do coração. 

É isso que permite à energia não mais estagnar ao nível dos dois primeiros chacras – ao 

nível, por exemplo, dos vícios, é o segundo, ou o primeiro, para a sexualidade, e o segundo 

–, mas ser drenada para o coração. 

E isso se vive, real e concretamente. 

Aqueles que têm isso o sabem, porque o gozo, o êxtase, o contentamento não acontece 

mais pelos órgãos genitais. 

É apenas uma tomada de corrente, isso passa pelo coração e, nesse caso, os resultados, é 

claro, não são os mesmos. 

 

Todo ato instintivo nutre o impulso e o mantém, e o faz crescer e o torna dramático, por 

vezes. 

Isso depende do que é concernido. 

Ao nível do coração, em contrapartida, é ai que há a espontaneidade e as coisas naturais. 

É, primeiro, seu coração que decide, e não mais o impulso, ou seja, os chacras inferiores. 

 

Questão: é algo de espontâneo, é um impulso. 

 

Perfeitamente. 

É toda a diferença entre aquele que é, por exemplo, obcecado, viciado no açúcar, que vai 

procurar o açúcar o tempo todo – se ele não tem açúcar ele fica muito mal – e aquele que 

satisfaz um prazer passageiro. 

Eu como o açúcar, eu sei que não é bom, mas eu tenho o prazer de comê-lo. 

Não há escravidão, e as consequências não são destrutivas. 

Mas o impulso de vida é perfeitamente normal na adolescência, até certa idade. 

Mas eu o lembro, de qualquer forma, de que alguns grandes místicos, quer seja no Oriente, 

no Ocidente ou alhures, jamais conheceram esse fogo vital, porque o Fogo vibral tomou-os 

antes da puberdade ou na idade da puberdade. 

E, portanto, aí, não se coloca mais, jamais, a questão de um impulso, qualquer que seja. 

 

O único impulso que restaria, mas é uma palavra diferente, é o que havia dito Hildegarde, é 

essa espécie de tensão para a Luz, que não é mais um impulso, porque um impulso, por 

definição, volta a descer, volta a subir, volta a descer, volta a subir; é cíclico. 
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Enquanto, ao nível da tensão, em especial para a Luz, para o Amor, para Cristo, para o 

Absoluto, há uma força de determinação que não se apresentará, jamais, como um impulso, 

porque isso não vai ser: «Bem, eu tenho o impulso de orar e, depois, eu não oro mais 

durante dois meses». 

Não é um mecanismo instintivo, é um mecanismo constante. 

Mais ou menos forte, mais ou menos maçante porque, às vezes, há o que é chamado de a 

noite escura da alma, o que quer dizer que o objeto de tensão parece esquivar-se, 

permanentemente – Cristo, Buda –, e, a um dado momento, você deixa isso também. 

 

Então, isso pode tomar um aspecto, eu diria, sombrio, mas que é apenas temporário, é 

claro. 

Enquanto o impulso remete-o, sempre, sistematicamente, e quanto mais ele dura no tempo, 

mais ele o remete aos meandros da sombra, justamente, em tudo o que é ligado à avidez, à 

posse, ao desejo de possuir, de puxar para si e não ao outro. 

E toda a diferença entre o impulso que vai dar ou tomar o prazer – quer seja com o sexo, 

com o jogo ou o açúcar – da espontaneidade que dá prazer, mas que não é uma busca de 

prazer. 

É um prazer espontâneo, sob o qual nós não estamos submissos, é profundamente 

diferente. 

 

O impulso é o inverso da espontaneidade. 

Ele pode dar a impressão de ser espontâneo, quando ele é exuberante, mas ele é, sempre, 

oriundo da experiência anterior, qualquer que seja, experiências anteriores. 

Se é o açúcar, é simples, é o bombom de antes. 

E os vícios são inumeráveis, no álcool, no sexo, no dinheiro. 

Mas o vício leva-o pela ponta do nariz. 

Os processos de vício provocam, in fine, um aspecto de desestruturação ou, mesmo, de 

dissociação total da personalidade. 

Na pior das hipóteses, de fragmentação. 

 

Vocês têm isso com as pessoas que são muito conhecidas. 

Então, elas vão apresentar-se como homens políticos, pessoas conhecidas, pessoas do 

público, e elas fazem tudo de maneira escondida. 

Isso se chama a fragmentação da personalidade. 

É como se elas se fizessem da manipulação mental, elas mesmas. 

Elas não são íntegras, elas não são inteiras, porque o que elas dão a ver é profundamente 

diferente, quando elas estão sob a influência do próprio impulso. 

E como é vergonhoso, obviamente, isso não cria a alegria, isso cria uma espécie, desta vez, 

de tensão, mas que não é uma tensão para a Luz e o Amor, mas uma tensão de 

preservação, com tudo o que a acompanha: as mentiras, as hipocrisias, o fato de esconder 

as coisas. 

Aquele que é espontâneo nada tem a esconder. 

 

Questão: o Impessoal mencionou que, dadas as circunstâncias atuais da Liberação, o 

vegetarianismo podia ser perigoso. 

Por quê? 

 

Eu não tenho certeza de ter compreendido a questão. 
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Eu compreendi o sentido geral, mas o que é perguntado? 

 

Questão: por que o vegetarianismo pode ser perigoso? 

 

Quem foi que disse isso? 

Eu era vegetariano, mas, quando eu ia comer na casa de alguém que me fazia um frango, 

eu o comia. 

Bem, eu fazia uma oração antes, é claro. 

Mas, hoje, as circunstâncias, de todo modo, de toda a alimentação, mesmo aquela que 

vocês chamam de biológica, ela é tão contaminada quanto o resto. 

A única nutrição que é confiável é aquela que vocês mesmos fabricam e, ainda, vocês têm 

os famosos venenos que são pulverizados. 

Mas vocês não controlam sua alimentação, vocês não podem controlá-la. 

É claro que é preferível comer produtos frescos do que conservas. 

É claro que é preferível comer legumes do que comer a carne vermelha, concorda? 

Mas não se esqueça de que há certo número de elementos que já lhes foram comunicados, 

durante as Núpcias Celestes, e mesmo depois, quando Anael falou-lhes de alimentação 

aérea. 

Nada de raízes, nada de coisas que crescem sob a terra, mas coisas que crescem na luz, 

porque esses alimentos, é claro, são mais ricos em luz, simplesmente, mais ricos em 

partículas adamantinas. 

 

Mas, obviamente, qualquer que seja o tipo de alimento, biológico ou não biológico, todos os 

legumes que você compra no comércio passaram por diferentes estágios, por comerciantes, 

por revendedores, por modos de cultura, mesmo saudáveis, mas nos quais fizeram o que se 

chama o comércio, quer você queira ou não. 

Você não sabe, além disso, em que eles foram embalados. 

Quando você come um tomate de sua casa, que você fez crescer, foi você que o nutriu. 

As virtudes não são, absolutamente, as mesmas. 

 

Agora, o conjunto de poluentes que foram colocados sobre a terra, eu não falo dos animais, 

desta vez, mas, simplesmente, dos pesticidas, das ondas de todas as espécies, elas estão 

por toda parte, portanto, isso altera a própria estrutura genética do que você engole, como 

você. 

Seu corpo, mesmo se ele viva mais velho, é muito mais frágil ao ambiente. 

Há, aliás, uma multidão de irmãos e de irmãs que são, hoje, alérgicos. 

Em meu tempo, quase não havia alergias, o câncer era muito menos frequente. 

Tudo isso é ligado ao ambiente, feito de modo consciente ou inconsciente, pouco importa, 

mas o resultado está aí. 

Quer sejam os pesticidas, quer seja o flúor, quer sejam os minerais que vocês chamam de 

fertilizantes que são colocados assim, naturalmente, no solo, enquanto não é matéria viva, 

as embalagens, os transportes das mercadorias. 

Tudo isso, se quiserem. 

 

Não há perigo no vegetarianismo ou, então, eu deveria dizer que há um perigo em toda 

alimentação, qualquer que seja, exceto aquela que você mesmo fabrica. 

E, ainda, isso vai estar um pouco contaminado. 

Portanto e, depois, é claro, o importante não é o que entra em sua boca, é o que dela sai. 
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Olhe quantas pessoas prestam extrema atenção ao que elas comem e permitem-se dizer 

coisas que não são, verdadeiramente, do amor – o fato de falar do outro, quando ele não 

está ali. 

Isso, já, isso faz mais mal a vocês do que o alimento que vocês vão comer. 

 

É claro, as condições da vida, agora, sobre a Terra, a partir da industrialização, não no 

início, mas, sobretudo, há trinta, quarenta anos, tornou-se catastrófica. 

Não há mais qualquer vitalidade nos alimentos, mesmo biológicos. 

Vocês sabem muito bem, aliás, a diferença, no gosto e nos efeitos, de um tomate que vocês 

compram em um mercado, mesmo se ele seja biológico, e aquele que você fez crescer com 

amor. 

Eu não falo, mesmo, de alimentos transformados, aí é, ainda, uma heresia. 

Mas é absolutamente verdadeiro. 

Então, é claro, o corpo encaixa, é claro que esse corpo vai desaparecer, mas eu penso que 

é preferível ter uma zona de conforto. 

 

Então, à época das Núpcias Celestes, era importante subir em vibração, abrir alguns canais, 

e eu o expliquei, em relação às Portas e às Estrelas. 

Mas, hoje, quantas vezes nós dissemos, também, que, para inúmeros de vocês, a nutrição 

tornou-se um rito, um hábito. 

Olhem quantos entre vocês, finalmente, não têm mais necessidade de comer, ou comem 

muito pouco, ou em momentos que nada têm a ver com as refeições. 

Tudo isso é a mesma coisa. 

Mas dizer que o vegetarianismo é ruim, não é pior, eu diria, do que comer a carne vermelha, 

longe disso. 

 

Mas toda alimentação, e isso é ligado à sociedade atual, à época, há ainda cem anos, não 

havia todos os comércios que vocês têm, havia os mercados de produtores nas vilas, nas 

cidades e tudo. 

A história dos grandes supermercados, dos grandes comércios, dos circuitos longos de 

distribuição, vocês comem morangos no inverno, tudo isso é completamente aberrante. 

O ser humano é um ser que deve, até agora, vocês são seres que participam de um 

ambiente, há uma adaptação ao ambiente, mas, quando comem coisas que não vêm de seu 

ambiente, vocês não estão mais adaptados. 

Então, aí, todas as doenças podem aparecer, quer sejam as doenças intestinais, os 

cânceres, os problemas de pele, as alergias, o envelhecimento, tudo isso. 

Mas como você quer fazer de outro modo? 

A menos que faça como alguns, que comem uma hóstia por semana. 

 

Mas há, de qualquer forma, aí, eu diria, um mal menor. 

O que quer dizer não comer porque é a hora de comer, mas comer porque seu coração 

pede para comer. 

Ele pode pedir-lhe para comer à meia noite, ele pode pedir-lhe para comer às seis horas da 

manhã ou nada comer, absolutamente, no dia. 

Não é por isso que você vai ter um mal-estar ou que você terá uma hipoglicemia ou que 

você vai desregular seu corpo. 

É uma crença isso e, também, ligada aos hábitos. 

Mas é um problema muito delicado. 
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A alimentação, a agricultura, os comércios são apenas o reflexo do erro da humanidade. 

Os erros conceituais, já, sem, mesmo, falar dos erros ligados ao lucro do comércio, mas, já, 

os próprios agricultores abandonaram, no início da era industrial, tudo o que fazia a riqueza 

dos solos. 

Então, a partir daí, é evidente que todas as nutrições são nefastas, se posso dizer. 

 

O que não quer dizer que seja preciso parar de comer tal coisa ou tal coisa, ou produzir, 

unicamente, sua nutrição. 

Se você tem a oportunidade para isso, tanto melhor, mas você vê bem a diferença, segundo 

o que você come, agora, diretamente, você não tem necessidade de esperar meses. 

Você sabe se um alimento faz mal ao seu estômago, ou abaixa sua vibração, se quiser. 

Isso se sente, mesmo antes da digestão. 

Tente, simplesmente, e eu o fazia em minha vida, abençoar as refeições, tente, quando dão 

uma bocada no alimento, qualquer que seja, deixá-lo na boca não, unicamente, para 

mastigá-lo, mas para ver a informação que ele transmite ao seu coração, e você verá, 

imediatamente, os efeitos. 

 

E por que há, entre vocês, os que não teriam necessidade, por exemplo, de comer ferro 

durante certo tempo e a carne vermelha? 

A problemática, agora, e já há numerosos anos, não é, simplesmente, subir em vibração. 

Então, depois, todos os discursos podem ser mantidos: eu não como os animais por causa 

do sofrimento animal, eu não como animais porque isso faz mal, efetivamente, à minha 

saúde, mas nem todo mundo tem os mesmos riscos. 

Há pessoas que ficarão extremamente doentes, sem se aperceberem disso, com regimes 

vegetarianos, e há pessoas que vão comer regimes à base de carne que não vão sofrer 

disso, aparentemente. 

 

Então, há uma lógica, mas não é uma lógica, como dizer, puramente ligada à nutrição, ao 

que vocês conhecem dos alimentos, de sua composição, de sua cultura. 

Aí também, ao nível dos alimentos, é como para os vícios, há pouco. 

O que é que seu corpo tem necessidade, em sua inteligência, primeira coisa. 

Segunda coisa: o que é que lhe diz o coração, o que lhe conta ele, quando você põe uma 

porção na boca? 

Será que, aí também, você está sob a influência de um impulso, do vício a um sabor, do 

vício a uma textura que existem, também, é claro. 

Mas aquele que está submisso a um vício a uma textura ou um tipo de alimento, ele não é 

mais livre do que aquele que está na matriz nesse mundo e que em nada crê. 

Portanto, não há resposta unívoca, cada caso é diferente. 

Não há regras. 

 

Se você quer subir em vibração, efetivamente, absorva frutas e legumes aéreos, aumente a 

porção de hidratos de carbono, aí, você vai subir em vibração, como foi o caso durante as 

Núpcias Celestes. 

Mas eu não tenho certeza que seu corpo possa suportar isso durante anos, era um contexto 

específico. 

Vocês sabem muito bem, todos, ao chegar a certa idade, mesmo sem nada terem lido, que 

tal alimento lhes faz bem e que tal outro alimento não lhes faz bem. 
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Mas isso não quer dizer, tampouco, unicamente, que o alimento que lhes faz bem, porque 

vocês o sentem, esteja em acordo com o que quer seu coração. 

Vocês têm as duas respostas possíveis, cabe a vocês saber qual escolhem. 

Será que vocês preferem a resposta de seu ventre e de seu corpo ou será que preferem a 

resposta de seu coração? 

 

Se sua alimentação é apenas questão de gosto, de textura, de sabor ou de conhecimentos 

ou de experiências vividas, vocês não são livres em relação à alimentação. 

Sem contar, e vocês sabem disso, por tê-lo vivido, que o comportamento alimentar, de uma 

maneira geral, transformou-se, profundamente. 

Muitos entre vocês dizem que não sabem mais o que comer. 

Muitos entre vocês apercebem-se de que as quantidades são obrigadas a serem 

diminuídas. 

Todo mundo sabe, por exemplo, que algumas bebidas são venenos, mas jamais lhes foi dito 

para não tomar veneno algum, foi-lhes dito, simplesmente, para tomar um veneno de 

maneira mensurada e responsável. 

 

Eu falei das ondas. 

É claro que as ondas são nocivas, mas será que vocês vão proteger-se, obrigatoriamente, 

de todas as ondas? 

Porque, aí, se vocês adotam esse gênero de comportamento, de atitude, vocês vão recair, 

inexoravelmente, na dualidade bem-mal. 

Em outros termos, com um jogo de palavras, eu diria que não há mal a fazer-se do bem com 

qualquer coisa que faz o mal. 

Tudo é questão não de medida, mas de ponderação. 

Não é porque vocês vão engolir, um dia, vinte porções de açúcar em uma lata de 

refrigerante, que isso vai transformar seu diabetes, ou desencadear-lhe um diabetes. 

Mas se isso se torna quotidiano e repetitivo, aí sim. 

É similar para tudo. 

Você tem o direito de jogar na loto, você tem o direito de apostar nas corridas, quem é que o 

proibiu disso? 

Ninguém. 

Mas você é livre em relação a isso? 

Será que é um prazer que você se outorga ou é uma dependência? 

É, sempre, similar. 

 

Eu terminei de responder e creio que vamos parar agora. 

 

Então, caros amigos, eu lhes digo até logo e eu volto amanhã. 
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OMA – Parte 3 – Setembro de 2016 

 

Bem, caros amigos, estou extremamente satisfeito por reencontrá-los e continuar com vocês 

as questões. 

Primeiramente, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e todo o meu Amor, e nós nos 

instalamos, todos juntos, no coração, é claro, no Amor e na Paz, antes de começar. 

 

… Silêncio… 

 

Bem, vamos poder, agora, começar a questionar. 

 

Questão: somos obrigados a aceitar tudo? 

 

Caro amigo, eu lhe responderei que isso depende, obviamente, de seu ponto de vista. 

Como pessoa, é difícil aceitar tudo, e seria, mesmo, eu diria, estúpido aceitar tudo. 

Ainda que apenas, por exemplo, o que havia sido nomeada «a integridade» não pode 

acompanhar-se da aceitação de tudo e não importa o quê. 

Agora, de outro ponto de vista, do ponto de vista daquele que se tem no Si, ou daquele que 

é liberado, eu diria que não há, tampouco, que aceitar tudo. 

Há, simplesmente, que deixar ser o que é, e a Inteligência da Luz faz com que, de uma 

maneira quase constante, seja impossível que chegue até ele um elemento inaceitável. 

 

Isso faz parte do que foi nomeado tanto a lei de Atração como a lei do Um ou, ainda, a lei da 

ação de Graça e do estado de Graça. 

Porque, no estado de Graça, é impossível, o mais frequentemente, que qualquer coisa que 

seja inaceitável produza-se. 

E, de todo modo, aquele que é liberado, quando um elemento ou um evento no qual uma 

situação torna-se inaceitável, a Inteligência da Luz faz de modo a que esse inaceitável não 

dure e, o mais frequentemente, não se manifeste. 

A Graça é algo que é ativo, é claro, não, unicamente, na consciência, não, unicamente, na 

Liberdade interior, mas, também, em todas as situações da vida, quaisquer que sejam. 

 

Aceitar tudo, isso não quer dizer deixar-se fazer, isso não quer dizer não defender um ponto 

de vista, quer esse ponto de vista seja aquele da pessoa ou aquele do Liberado Vivo. 

Há coisas que são inaceitáveis nos jogos do ego e, também, nos eventos que podem 

sobrevir. 

Portanto, não é questão de tudo aceitar, mas é questão, antes de tudo, de saber a partir de 

onde é expressa essa percepção de uma coisa ou de um evento que vocês poderiam 

qualificar de inaceitável, e não são todos os dias que isso se produz. 

 

Agora, tanto em um caso como no outro, ou seja, quer seja para a pessoa, mesmo 

confinada em seu ego, ou na outra extremidade, para o Liberado Vivo, há coisas que 

necessitam, ao mesmo tempo, de exprimir, de dizer, ao mesmo tempo, sentir e, se possível, 

adotar, em face de uma pessoa, por exemplo, os princípios da comunicação não violenta, 

ou seja, jamais, de maneira geral, incriminar o outro, mas incriminar a situação gerada – se 

é o caso – pelo outro, é claro. 
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Isso quer dizer que, mesmo nessas situações nas quais um evento dito inaceitável produz-

se, é importante manter a paz, manter a não violência, manter, se preferem, certa forma de 

alinhamento. 

Caso contrário, vocês perdem as estribeiras, vocês saem de seu alinhamento e recaem, de 

maneira instantânea, eu diria, na dualidade. 

 

É muito mais importante falar, exprimir, comunicar-se em relação a uma situação ou a um 

irmão e uma irmã, quer seja através da noção de ressentimento, a noção de injustiça, mas 

não aceitar o inaceitável é, com certeza, evidente. 

Mas, ainda uma vez, qual é a atitude que vocês vão adotar em face desse gênero de 

contrariedade ou de evento em face dessa pessoa? 

Não é questão de defender seu ponto de vista em relação a outro ponto de vista. 

Não é, tampouco, questão de ressentir ou de acusar uma responsabilidade qualquer no 

outro ou em si. 

 

Então, é claro, em cada situação, em cada evento, em cada relação, as coisas são 

profundamente diferentes. 

Portanto, não pode haver resposta pronta em relação a isso, é claro, mas o que é 

predominante é, verdadeiramente, a localização de onde você se situa para dizer «é 

inaceitável» ou dizer «eu não posso aceitar isso». 

Não se deve ficar nem com rancor nem com ressentimento. 

A própria Fonte disse, quando de sua passagem na Terra, que, quando não se pudesse 

resolver alguma coisa, era preciso seguir seu caminho, ou seja, não, necessariamente, 

argumentar seu ponto de vista ou sobre a situação, mas fazer de modo a que as coisas 

resolvam-se pela Inteligência, a inteligência da pessoa, a Inteligência do Si e, sobretudo, a 

Inteligência da Luz. 

 

Lembrem-se de que, em cada situação, mesmo quando há, digamos, um culpado 

identificado ou identificável, se é uma pessoa ou se há um responsável, mesmo nesses 

casos, lembrem-se do que eu disse: «É aquele que diz que é». 

Isso quer dizer que todo evento que vai produzir-se em sua vida, sobretudo, neste período 

de Face a Face, vai levá-los a reposicionar-se e não, simplesmente, a defender um ponto de 

vista, defender uma situação ou defender um ego. 

Isso é fundamental. 

É claro, há, através disso, a necessidade de reflexão, mas não de reflexão que vá levar o 

mental a girar sem parar, mas a ver claramente, a ser preciso, primeiro, no que você sente, 

qualquer que seja a situação ou qualquer que seja a pessoa. 

 

Ver porque é inaceitável, em função de crenças, em função do sentimento de injustiça, em 

função da Verdade, bruta, que não depende nem de você nem do outro, nem da situação. 

Tudo isso deve ser pesado e sopesado. 

Mas lembrem-se, sempre, nesses casos, de recorrer ao Amor, de recorrer à Inteligência da 

Luz e, sobretudo, de recorrer à benevolência. 

Porque, sem isso, mesmo se, realmente, concreta e objetivamente, vocês ali não estão por 

acaso – isso não existe, o fato de ali estar por acaso –, mesmo se seja algo que lhes caia 

por cima, quer vocês estimem ou, a priori e em verdade, vocês não mereceram, de qualquer 

modo há, sempre, uma lição, há, sempre, algo a superar, a transcender e não, unicamente, 

a compreender. 
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O que há a compreender não é a situação, é o estado, eu diria, de emoção, de conflito, em 

face do que se poderia chamar «um inaceitável». 

 

Portanto, a única coisa que é preciso aceitar, permanentemente, mesmo no inaceitável, é a 

Luz. 

Se vocês partem desse princípio e se adaptam sua conduta em relação a isso, todos os 

eventos, sem qualquer exceção, quaisquer que sejam, acalmar-se-ão e não terão mais, 

como dizer..., impactos no interior de vocês, em todo caso, no que vocês são. 

 

Todas as circunstâncias atuais que vocês encontram, uns e os outros, em toda ocasião, em 

todas as esferas de sua vida, desde a mais baixa, vibratoriamente, até a mais elevada, 

estão aí apenas para ajudá-los. 

Portanto, não há culpado, aí também, não há bem, não há mal. 

Porque, se você começa a refletir sobre a noção de bem, de mal, de culpa, mesmo se, 

efetivamente, de um ponto de vista estritamente, digamos, linear, básico, lógico, dual, o 

outro ou a situação pode ser responsável, mas há, sempre, por trás dessa responsabilidade 

a ter, não a levantar uma acusação, mas, bem mais, levantar uma constatação em si 

mesmo do que acontece, e superar isso pela oração, pela meditação, pelo Abandono à Luz 

e, em alguns casos, pelo sacrifício. 

Porque são meios, por vezes, violentos, que lhes fornece a própria Vida, para ajudá-los a 

superar, por exemplo, os apegos ou as suscetibilidades, ou as relações ou, ainda, eventos 

traumáticos que possam produzir-se, de qualquer natureza que seja. 

 

De sua capacidade para permanecer no Si, no Parabrahman, na Última Presença decorre o 

desenrolar de sua vida e, isso, em todos os planos e, hoje, mais do que nunca. 

Isso não quer dizer não se importar com isso, isso não quer dizer não ver as coisas, mas 

adotar uma conduta que não é da ordem da reação, mas da ordem da integração. 

Enquanto vocês estão no ressentimento, enquanto estão na necessidade de justificar, 

enquanto estão na necessidade de provar seu ponto de vista, ou a verdade ou a realidade 

de uma determinada situação ou de uma relação com outro irmão ou irmã, quer ele seja o 

mais afastado ou o mais próximo de vocês, vocês não têm a possibilidade de cortar, de 

dividir e de separar ou, então, vocês assumem suas escolhas de permanecer na dualidade. 

 

Neste período de Face a Face, é evidente que, se vocês falam entre si, verão irmãos e 

irmãs que permanecem imperturbáveis na alegria, o que quer que aconteça, e, outros, cuja 

suscetibilidade parece aumentar, à flor da pele, muito mais do que antes ainda. 

Isso prova, simplesmente, que qualquer que seja a falta, qualquer que seja o elemento, 

permanece, em vocês, uma parte de ego. 

Não pode ser de outro modo. 

Sobretudo, se se trata da esfera relacional, da esfera pessoal, da esfera íntima. 

E eu diria que isso vai muito longe porque, mesmo em relação a um evento, eu lhes falei, 

ontem, de minha acusação e de minha estada na prisão. 

O ressentimento para nada serve, querer provar a injustiça para nada serve. 

Se vocês são conduzidos a esse gênero de situação é que, além da falta, se se pode falar 

de falta, culpa, além do evento, além de uma ruptura, além do que quer que seja, isso faz, 

em definitivo, apenas remetê-los a si mesmos. 
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Enquanto vocês se consideram como vítima, enquanto consideram-se como um algoz, 

enquanto consideram-se como um salvador, vocês não são livres, vocês estão no que havia 

sido nomeado de a tríade infernal, e vocês giram em círculo aí dentro. 

Então, por vezes, isso necessita, efetivamente, como dizia a Fonte, de seguir seu caminho. 

Se vocês não podem perdoar, se não podem permanecer na paz e estão no ressentimento, 

então, convém seguir seu caminho. 

Isso é muito importante porque, efetivamente, vocês veem, qualquer que seja sua 

estabilidade na Alegria e no contentamento, em tudo o que é possível viver hoje, as 

circunstâncias, talvez, de sua vida não são, sempre, rosas. 

 

Então, há coisas inaceitáveis que se produzem. 

A morte é inaceitável para aquele que está no ego; para aquele que é liberado vivo, a morte 

é uma grande alegria, é algo que se festeja, é o fim do confinamento. 

Portanto, nos problemas de conflitos situacionais ou relacionais, é exatamente o mesmo. 

 

Então, é claro, aquele que ouve a resposta a essa questão, se ele está na pessoa, não pode 

ficar contente, porque ele quereria provar que ele tem razão, ele quereria provar que, na 

situação que é imposta, ou na relação, o outro, que está do outro lado do evento, que é 

culpado. 

Mas o problema não é a culpa, o problema é ficar e permanecer na paz, mais do que nunca. 

Então, vocês imaginam que, quando os eventos concernem a uma situação que lhes é 

própria, ou a uma relação, qualquer que seja, é, já..., isso concerne a vocês, mas vocês 

imaginam que a carga emocional do que se desenrola, e que lhes foi anunciado há muito 

tempo, sobre o Choque da Humanidade, como vocês vão reagir nessas circunstâncias 

coletivas, cujo impacto emocional e mental é, de longe, muito mais catastrófico, se posso 

dizer, para a pessoa, e, do que o que vocês podem viver, atualmente, em sua esfera 

próxima? 

 

Tudo isso lhes mostra onde vocês estão. 

Então, vocês devem mudar de olhar, qualquer que seja seu ponto de vista, aquele da 

pessoa ou aquele do Liberado Vivo. 

O Liberado Vivo, como eu o disse, ele tem pouca chance de que isso se produza. 

Mas, se vocês permanecem apegados ao que quer que seja ou a quem quer que seja, é 

claro que terão mais chance de encontrar eventos, situações totalmente inaceitáveis. 

Mas, ainda uma vez, isso lhes concerne, mas isso não concerne ao coletivo. 

Portanto, vocês imaginam que, se olham outros países que não no Ocidente, que não estão, 

hoje, em paz, vocês veem bem o que se desenrola nos diferentes países. 

Vocês veem bem a ação da guerra, a ação dos Elementos, dos Cavaleiros. 

Como vocês vão reagir nesse caso? 

Vocês estão prontos a tudo perder? 

É isso o que lhes diz a Vida. 

 

É muito fácil aceitar o princípio do fim, é outra coisa vivê-lo. 

Nós insistimos muito longamente nisso. 

Então, o que quer que lhes aconteça, sobretudo agora, neste período de Face a Face, 

cultivem a paz; não cultivem a indiferença, mas, se vocês não devem encontrar a paz, 

qualquer que seja a causa, então, sigam seu caminho, não há alternativa. 
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É preciso respeitar a liberdade do outro, mesmo na falta dele, na culpa dele, se vocês o 

veem assim. 

Aí está a maior das provas de amor, é a mesma coisa se não é ligado a um irmão ou uma 

irmã, mas a um evento, qualquer que seja, que sobrevenha em sua vida. 

 

Se vocês não são capazes de superar o anúncio de uma doença, o anúncio de sua morte, o 

anúncio de uma ruptura, uma contrariedade, mesmo ligada a algo de falso, como vocês vão 

fazer? 

É isso que lhes diz a Luz, é isso que ela lhes mostra. 

Então, não fiquem nas particularidades de uma relação ou de uma situação, mas, se vocês 

não são capazes de transcender isso, então, atribua a paz e atribua o amor. 

Aquele que ama seu pior inimigo é o mais humilde dos mestres espirituais, porque ele 

compreendeu que aquele que o prejudicou merece bem mais do que o amor e o perdão, ele 

merece a Liberdade. 

Sem isso, foi assim que os Arcontes criaram, se querem, o carma, massacrando as leis do 

universo. 

Mas essa lei de causalidade, nós a explicamos muito longamente, não é a lei do Amor. 

É a lei que prevalece, ainda, um pouco nesse mundo, mas não é, absolutamente, a lei da 

Vida. 

 

Então, se lhes acontece algo assim, através de um evento, através de um irmão, uma irmã, 

é aí que vocês se testam a si mesmos e que veem onde vocês estão nisso. 

Não há qualquer justificação que se tenha, eu o disse, nem a culpa, nem a 

responsabilidade, nem o amor, nem o ódio. 

Como vocês querem encontrar a liberdade para viver o que há a viver, que vai concernir, 

quanto mais vocês entrarem no outono e chegarem no inverno, a mecanismos interiores e 

íntimos, mesmo se sejam desencadeados por eventos coletivos? 

 

Vocês estão, ainda, na ação-reação, vocês estão, ainda, na necessidade de provar alguma 

coisa, vocês estão, ainda, na necessidade de defender-se, ou vocês estão na paz? 

Isso prova, também, simplesmente, onde está sua consciência. 

Será que ela está no exterior ou será que ela está no interior? 

Se ela está, realmente, no interior, nenhum evento, nenhuma situação, nenhum irmão ou 

irmã pode desestabilizá-los. 

Portanto, se vocês estão desestabilizados, é aquele que diz que é. 

 

Lembrem-se de sempre inverter o sentido da energia da reação, não para punirem-se, 

culparem-se ou corroerem o coração, mas, bem mais, para estarem no coração. 

Qual quantidade de amor vocês põem à frente? 

Vocês põem sua pessoa ou a outra pessoa à frente? 

Vocês põem as situações efêmeras, quaisquer que sejam, à frente, ou a Eternidade 

primeiro? 

Toda a problemática está aí, ela não está alhures. 

O resto, são problemas de pessoa, problemas de ego, problemas de apego e de medo. 

 

Então, deve-se aceitar o inaceitável? 

Para mim, isso nada quer dizer. 

Olhem em sua vida. 
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Olhem, mesmo, entre os místicos, quer eles estejam no Oriente e no Ocidente, quer eles 

estejam por toda a parte no planeta. 

Ser Luz não se acompanhará mais, jamais, de meias medidas ou de compromissos. 

Vocês são Luz ou vocês são outra coisa, é isso que a Vida diz a vocês, em tudo o que ela 

produz em seu interior e em seu exterior. 

É fácil estar na Luz – sobretudo, com a quantidade de Luz que está presente sobre a Terra 

– colocando-se à margem de tudo, mas, se vocês são, realmente, esses seres de Luz que 

vocês esperam, que vocês vivem, então, nada há de inaceitável. 

Tudo isso faz apenas passar e concerne apenas ao efêmero, qualquer que seja a situação, 

qualquer que seja o estado de seu corpo, qualquer que seja o estado de suas relações, sem 

qualquer exceção. 

 

Como eu disse ontem, como já há muito tempo eu lhes disse que vocês não podem mais 

ficar entre duas cadeiras, a atribuição mostrou-lhes certo número de coisas, posicionou-os. 

Alguns de vocês «recorreram», (o modo pelo qual eu o apresentei, de modo humorístico), 

mas, hoje, não há mais humor, absolutamente. 

É um ou o outro, e vocês devem vê-lo. 

Porque não há ninguém mais que não vocês. 

Bidi lhes diria que o mundo não existe, que não há ninguém. 

E, mais do que nunca, quer seja eu – uma vez que sou eu que estou aí hoje – ou, ainda, os 

povos da natureza, ou o Impessoal, apenas poderemos dizer-lhes a mesma coisa. 

 

Enquanto vocês colocarem questões ligadas à pessoa... 

É claro que é desejável ajudar a pessoa, quando ela sofre, quando ela tem problemas, mas 

há um momento em que é preciso ser capazes, aí também, de serem autônomos em face 

de uma situação, ou em face de um irmão e uma irmã. 

Se o Amor é, realmente, tudo o que é, se a Luz é Inteligência e Graça, o que é que pode 

opor-se à Luz se não são vocês mesmos? 

Se vocês estão na paz, se estão na alegria, se encontram, ainda que apenas por 

momentos, o alinhamento perfeito na Última Presença, por que vocês querem defender o 

que quer que seja, qualquer ponto de vista que seja ou qualquer evento que seja? 

O que vocês têm a provar, se não é ao nível do ego e do efêmero? 

É isso estar no efêmero ou estar, então, na Eternidade. 

E cada dia que passa vai leva-los, por vezes, de maneira aparentemente cruel, a posicionar-

se. 

Para alguns, isso será a doença, para outros, será o contentamento permanente, para 

outros, será o conflito. 

O que é que vocês desejam? 

Cabe a vocês olhar e refletir. 

 

Não deixar o mental ou o ego ou a pessoa embarcá-los, novamente, na dualidade, no 

sofrimento. 

Eu disse, frequentemente: o Amor ou o medo. 

Mas pode-se dizer, também, agora: é o Amor ou o sofrimento. 

São vocês que decidem. 

Qualquer que seja a intensidade de uma dor, qualquer que seja a intensidade de uma dor, 

também, psicológica, por exemplo. 

O que é que vocês escolhem? 
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Não é mais tempo de assumir compromissos, não é mais tempo de tergiversar, não é mais 

tempo de querer resolver algo que lhes pareça injusto. 

A única justiça é seu coração, é nada mais. 

 

Em toda sua vida, em toda vida humana, quem quer que vocês sejam, há contrariedades, 

há eventos felizes e eventos infelizes. 

Então, vocês procuram as alegrias efêmeras ou procuram a Alegria eterna? 

Uma não vai com a outra. 

A alegria efêmera fará, sempre, apenas passar, o conflito fará, sempre, apenas passar, mas 

a Alegria eterna, ela, permanece. 

E, na Alegria eterna, não pode haver conflito, o que quer que se desenrole, quer você sofra 

atrozmente, em sua cabeça ou em seu corpo, nada muda. 

Tudo é feito para levá-los a voltar-se para si mesmos e para o que vocês são, mesmo para 

o mais incrédulo daquele que nega a Luz, daquele que nega sua alma, que nega seu 

Espírito e que pensa ser apenas o que existe entre um nascimento e a morte. 

 

Vocês veem, atualmente, globalmente, a humanidade, em sua totalidade, tende entre esses 

dois extremos. 

E vocês veem bem ao seu redor como isso acontece. 

Há cada vez mais irmãos e irmãs, abertos ou não abertos, que saem dos trilhos, que 

explodem. 

Não vejam, aí, o factual, não vejam o evento ou o comportamento de tal situação, ou tal 

irmão ou irmã, reflitam, não mentalmente, mas retornem tudo isso para vocês. 

Orem, se quiserem, meditem. 

Mas não meditem ou não orem para pedir que o outro reconheça ou que a situação seja 

reconhecida como algo que não lhe concirna ou que seja uma injustiça. 

Orem para permanecer no coração, meditem para permanecer no coração e deixem a Luz 

fazer o que há a fazer. 

Vocês terão cada vez menos outras possibilidades; o que funcionava antes não funcionará 

mais agora, vocês o veem bem. 

 

Tudo o que é arcaico, tudo o que é reptiliano, tudo o que é ligado aos reflexos de 

sobrevivência vai arrastá-los, novamente, às linhas de predação pessoal. 

Não é isso que vocês querem, eu acho. 

São vocês, no jogo da consciência de sua vida, que devem afirmar, sempre mais, sua 

eternidade, caso contrário, vocês não podem, no momento oportuno, soltar tudo isso. 

Se, hoje, vocês se seguram no rancor, na raiva, em uma relação, qualquer que seja, em 

alguns privilégios ou algumas vantagens em sua vida, onde é que vocês mostram que são 

capazes de fazer o sacrifício de seu efêmero? 

Enquanto vocês não tenham tudo dado, vocês nada deram. 

 

É claro, ainda uma vez, eu termino com isso: cada situação, cada relação é diferente, mas, 

de todo modo, todas elas os remetem a essa necessidade de refletir, vocês mesmos, para 

não estarem na reação e verem se, para vocês, o coração é essencial ou é apenas uma 

aparência, ou seja, o Amor, a Luz que vocês vivem, por momentos, é ela sua verdadeira 

natureza, simplesmente, ou será que é, ainda, uma mistura entre a pessoa e o Amor? 

 

Outra questão. 
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Questão: você pode precisar a diferença entre a compaixão e o Amor? 

 

Isso já foi explicado, muito, muito longamente, há numerosos anos, então, eu vou resumir. 

 

A compaixão recorre à pessoa. 

O amor pode recorrer à pessoa, mas o Amor com um «A» maiúsculo de que nós falamos é 

independente da pessoa. 

A compaixão, digamos, o carisma também, o humanismo são ligados à expressão do que 

há de mais nobre na pessoa, mas é, sempre, uma pessoa. 

Enquanto há uma pessoa, o Amor incondicionado não pode existir, sobretudo agora. 

A compaixão pode ser expressa pela pessoa, do ponto de vista dela. 

É, aliás, um dos ensinamentos os mais importantes do budismo, não de Buda, mas do 

budismo, em especial, tibetano. 

A compaixão, compadecer-se é pôr-se no lugar do outro, mas vocês se põem no lugar do 

outro em quê? 

Como pessoa. 

 

No Amor com «A» maiúsculo não há necessidade de compaixão de uma pessoa qualquer, o 

Amor é. 

Ele difunde, ele irradia, ele emana, o que quer que vocês pensem e o que quer que digam. 

É claro, frequentemente, a compaixão pode representar uma forma de abertura para o 

Amor, mas ela não é o Amor. 

Sejam vigilantes na compaixão, mesmo espontânea, para não ficar na tríade infernal de que 

eu mencionei em minha resposta anterior. 

Atenção para ficar na verdadeira compaixão e não no salvador. 

Isso é importante. 

 

O Amor não concerne à pessoa, ele concerne a quem você é; a compaixão concerne à 

pessoa. 

É melhor do que não ter compaixão, eu admito, é melhor do que ser um tirano, mas ser 

compassivo põe-nos no lugar do outro, mas isso não é um processo, como eu disse, 

também, ontem, de deslocalização da consciência. 

Isso recorre à humanidade, isso recorre ao humano, isso recorre à pessoa, isso recorre às 

situações. 

 

O Amor nada tem a ver com as situações, ele é. 

Ele não tem necessidade de justificar ou de manifestar-se em algumas ocasiões, quando 

vocês o tenham decidido. 

Ele se torna cada vez mais irradiante, se posso dizer, desde que as partículas adamantinas 

agenciaram-se, se posso dizer, sobre a Terra. 

Quer seja nos vórtices, nas novas linhas de Luz criadas pelos elfos, nos ajustes da Terra 

criados pelos dragões, ao nível dos buracos, em tudo o que se produz na sociedade. 

 

Vocês ficarão, se não estão estabilizados em um estado ou em outro, vocês ficarão 

encurralados. 

E, se estão encurralados, isso quer dizer que vocês não são livres. 
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Mas, ainda uma vez, é sua liberdade de não ser livre, mas não procurem a Liberdade, a 

Alegria e o contentamento em uma relação, qualquer que seja. 

O que não os impede de ser amorosos, no sentido humano, e de compadecer-se, bem ao 

contrário, mas a compaixão só não basta, uma vez que ela mantém a ilusão da pessoa. 

 

Vocês sabem, há coisas visíveis. 

A compaixão é visível, ela vai exprimir-se em imagens que vocês veem em face de um 

irmão e uma irmã, mas vocês podem imaginar que, quando um grande mestre, como vocês 

dizem, encarna-se, quando a Fonte encarnou-se, ela conhece toda a humanidade. 

É claro que ela será compassiva com aqueles que se aproximam dela, ela desempenha o 

papel de uma pessoa, essa Fonte, mas seu Amor é incomensurável, mesmo para os mais 

sombrios dos personagens no conjunto do planeta. 

Mesmo o mais desviado da Luz será amado do mesmo modo. 

É o mesmo princípio que eu explicava em minha vida com o Sol. 

O Sol, ele nutre todo mundo do mesmo modo, ele não faz diferença entre o mau rapaz e o 

santo. 

 

É uma das principais diferenças da compaixão e do Amor, mas eu creio que havia Estrelas, 

aliás, também, e Anciões que se exprimiram muito, muito, muito longamente, durante várias 

horas, sobre isso. 

Olhem compaixão e Amor em seus motores (Ndr.: motores de busca), e olhem o que vai 

sair. 

Houve horas e horas de explicações sobre isso. 

 

Vocês sabem, tudo o que nós havíamos dito durante as Núpcias Celestes e nos anos que 

seguiram, é claro, adaptava-se a momentos privilegiados de revelação da Luz, mas eu diria, 

hoje, mais do que nunca, torna-se atemporal, são esclarecimentos sobre o que vocês vivem 

hoje. 

E se vocês têm a oportunidade de reler ou de ouvir, em relação às palavras que lhes vêm, 

assim, na cabeça, como a compaixão, verão que, mesmo se vocês se lembram disso, 

mesmo se pensam ter integrado o que foi vibrado e dito, hoje, seu olhar mudou, seu 

posicionamento mudou. 

E vocês ali encontrarão muitas informações que se adaptam a hoje, é claro. 

 

Outra questão. 

 

Questão: se a Fonte iguala o Pai, a Luz iguala..., talvez, a Mãe? 

 

São engraçadas essas equações. 

Recomecemos. 

A Fonte iguala o Pai... 

 

Questão: a Luz iguala..., a Mãe? 

 

Por que não? 

Mas eu posso propor proposições às dezenas em relação a isso. 

Não pode haver igualdade. 

A Fonte, vocês podem chamá-la o Pai, então, a Luz, vocês podem chamá-la a Mãe. 
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E o Espírito Santo é o quê, então? 

E o Filho, é o quê? 

 

Eu não compreendo muito essa aritmética, porque não é «igual», além disso. 

O sinal igual que é posto através dessa questão, é, ainda, uma necessidade de definir, uma 

necessidade de compartimentar e, talvez, uma necessidade de tranquilizar-se com «isso 

igual, igual, igual, e isso igual, igual». 

É uma visão fragmentada. 

Porque, aí, vocês estão, ainda, nas definições. 

A Fonte, aqueles que assistiram as canalizações da Fonte, as efusões de Luz da Fonte, 

vocês podem ali pôr uma palavra, podem nomeá-la, é claro, mas o importante não é o 

nome. 

Eu poderia dizer..., é o que a equação? 

A Fonte igual ao Pai? 

Eu poderia dizer: «a Fonte igual ao Filho», «a Fonte igual ao Amor». 

Mas todos esses «igual» não são «igual», são correspondências, eventualmente, 

similitudes, o que se chamaria de similinum, se quiserem. 

 

Mas, ainda uma vez, é uma ginástica que acontece, o mais frequentemente, na necessidade 

de apreender, de nomear e de explicar. 

A Fonte é uma vibração, minha Presença é uma vibração, sua Presença é uma vibração; 

além de ser um nome, além de ser o fato de ser identificada pelo mental ou pela imagem, ou 

pela energia, é, antes de tudo, uma consciência que se exprime. 

 

Então, eu pararei aí sobre essa questão, porque eu não tenho a resposta, de fato. 

 

Questão: após uma atividade de terapeuta espiritual durante vinte anos, uma parada 

de dez anos por causa de doença, parece-me que a Luz chama-me, novamente. 

Como fazer para assegurar-me de não cair nas armadilhas do ego? 

Há sinais objetivos que permitem compreender? 

 

O melhor modo, qualquer que seja a forma de terapia, quer seja a psicologia, quer seja o 

magnetismo, quer seja a energética, quer seja um pêndulo, quer seja não importa o quê, se 

você sente o impulso da Luz para retomar após uma interrupção, é que é preciso fazê-lo. 

Colocar-se a questão do ego ou da dualidade, uma vez que há tratamento, é lógico, mas 

quanto mais você desaparecer para si mesmo, mais você terá confiança – através de seus 

conhecimentos, é claro – no que o faz fazer a Luz, quer seja com seu pêndulo, quer seja 

com as mãos, quer seja com as palavras, se você se conecta, permanentemente, e se você 

permanece alinhado, não há qualquer chance para que o ego apodere-se disso. 

 

Mas, aí também, é uma preliminar. 

É preciso pensar, antes de cada intervenção ou cada ato de terapia, ou cada dia, verificar, a 

cada vez ou cada dia, seu alinhamento, e ver bem, observar bem como você mesmo age. 

Será que você deixa agir a Luz, através de você? 

Será que esse sentido do serviço, tal como ele é apresentado, é, verdadeiramente, um 

serviço ao outro ao invés de ser um serviço para si? 

Mas o apelo da Luz, eu o lembro, recorre às sincronias, à fluidez, às evidências. 
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Então, assim que isso permaneça fluido, você pode ter certeza de que você desapareceu 

como pessoa e, qualquer que seja sua bagagem intelectual ou sua potência magnética, ou 

sua potência de palavras, então, não há risco. 

 

Então, cabe a você ver. 

O apelo da Luz para retomar uma atividade de terapeuta, após dez anos de interrupção por 

causa, como você diz, de doença, se esse apelo da Luz é real, tudo será organizado pela 

Inteligência da Luz para facilitar-lhe essa atividade, é claro. 

O que não é o caso, nesse período de Face a Face, se isso concerne à pequena pessoa e, 

portanto, camufla, se posso dizer, por trás do serviço ao outro, um sentido do serviço para 

si. 

E há, sobretudo, também, a alegria interior. 

Será que há prazer para ajudar, para cuidar do outro? 

Será que há o coração que se abre? 

Será que as Coroas ativam-se, quando você trabalha com palavras, se você trabalha com 

as palavras? 

É preciso observar isso. 

 

Eu diria, mesmo, que é similar em toda profissão. 

Eu insisti, há dois anos e, sobretudo, há um ano, sobre a resposta do coração, e saber se é 

sim ou não pelo coração, mas, agora, isso se produz mais frequentemente, eu o disse, 

vocês não têm mais necessidade de colocar a questão. 

Se isso acontece no coração, o coração é vivido, ele vibra; se é sem o coração, o coração 

não vibra mais. 

Isso, é claro, é para os irmãos e as irmãs que vivem as vibrações. 

Agora, a simples observação da cena de teatro, como dizia Bidi, vai bastar para ver como se 

joga a cena. 

Será que ela é harmoniosa ou será que ela não é harmoniosa? 

É sempre similar. 

 

O Amor iguala a Paz em sua manifestação aqui, a Alegria, é claro, também, a serenidade, o 

ego chama a contrariedade, a raiva e as emoções. 

É preciso estar lúcido para ver-se agir, ver-se desempenhar seu papel ou sua missão, se 

prefere. 

Quer seja com seu cônjuge, quer seja em uma atividade profissional como essa ou em tudo 

o que vocês realizam em sua vida. 

Se você não convive com alguém e ocupa-se de seu jardim, aí também, você deve sentir o 

Amor. 

Sempre pôr o Amor à frente. 

Se você gira isso em círculo em sua cabeça, há pouca chance que o ego faça dele. 

A pessoa será o mecanismo, o veículo que vai permitir-lhes permanecer no coração e não o 

inverso. 

 

Outra questão. 

 

Questão: você pode desenvolver sobre as vidas paralelas, em relação ao que nós 

consideramos como vidas anteriores? 
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Então, isso quer dizer, já, na questão, que as vidas paralelas são as vidas passadas, é isso? 

Repita a questão. 

 

Questão: qual é a relação entre as vidas paralelas e as vidas anteriores? 

É a mesma coisa? 

 

Não, é outra coisa. 

Mas vocês sabem que, hoje, considera-se, e vocês consideram que tudo se produz no 

presente, há dados físicos que provam que o tempo é uma ilusão, é claro, isso nós o 

dissemos. 

Existem vários tempos, é mais exato, eu o disse, também, ontem. 

 

Agora, quer sejam vidas paralelas em dimensões idênticas, quer seja o que vocês chamam 

as vidas passadas que se vivem, é claro, nessa dimensão, vocês sabem que tudo, nessa 

dimensão, é alterado. 

Então, quer isso concirna às vidas passadas – que vão fornecer-lhes uma causalidade –, 

quer sejam as vidas paralelas, que nada têm a ver com as vidas passadas, tanto uma como 

a outra são ilusões. 

Elas existem apenas enquanto vocês são uma pessoa. 

Quando não há mais a pessoa, quando vocês permanecem no Si ou na Infinita Presença, 

cada vez mais frequentemente, sem, mesmo, falar de Liberação viva, naquele momento, 

tudo isso, vocês consideram, real e concretamente, que é tolice. 

 

Porque se vocês se interessam por isso, aí também, vocês se põem, a si mesmos, sob a lei 

de ação-reação. 

Vocês não podem viver – e poderão viver cada vez menos – ao mesmo tempo, a lei de 

ação-reação e a lei de ação de Graça. 

Será uma ou a outra. 

Aí onde vocês portam sua consciência dirige-se sua energia, aí onde vocês portam sua 

atenção dirige-se o que vocês são. 

Então, se vocês estão interessados pelo carma, pelas vidas passadas, hoje, nas 

circunstâncias atuais da Terra, não é o caminho, vocês estão na ilusão total ou, então, isso 

quer dizer que vocês gostam, verdadeiramente, da matéria e que, não se preocupe, sua 

terceira dimensão unificada é-lhes adquirida. 

 

Mais do que nunca, ou há, ainda, detalhes – as vidas passadas, as vidas paralelas, as 

energias – ou há o Amor e nada mais. 

O Amor é de uma simplicidade infantil. 

Voltar a tornar-se como uma criança, isso também foi desenvolvido muito longamente. 

Todo conhecimento é apenas uma ignorância e uma trapaça. 

Enquanto vocês não tenham compreendido isso, permanecem sujeitos ao que eu nomeei, 

ontem, a ilusão luciferiana. 

 

Aquele que está liberado, aquele que vive o Amor incondicionado não pode estar nem 

interessado nem interrogado por tudo o que concirna às vidas passadas, ao carma, à 

reencarnação e, ainda menos, às vidas paralelas. 

Não há qualquer saída aí, há uma melhoria pessoal – isso se chama, aliás, o 

desenvolvimento pessoal. 
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Nosso objetivo, e o seu, nós o esperamos, em todos esses anos, foi de passar para a 

transdimensionalidade, para a Liberdade e, certamente, não aos jogos infantis de «eu fiz 

isso, então, hoje, eu vivo isso». 

Isso interessa à pessoa. 

Hoje, também, segundo, mesmo, as questões que vocês me colocam, segundo seus 

interesses. 

 

Nós os temos, aliás, ajudado, e os povos da natureza ajudaram-nos a desviar-se do que 

não é o instante presente e a vivência da comunhão de coração a coração. 

Mas se vocês recaem, por si mesmos, a questões como essa, ou interrogações em relação 

a isso, isso prova, verdadeiramente, uma coisa: é que vocês não estão liberados da pessoa. 

Mas, ainda uma vez, eu não vou acusar ou culpar, é preciso, simplesmente, dar-se conta de 

onde vocês estão. 

Mas, doravante, não contem mais nem comigo e, ainda mais, com o Impessoal para dar-

lhes explicações no que concerne aos jogos de Maya, da ilusão. 

Só conta a consciência, e a a-consciência, é claro. 

E a consciência eterna, ilimitada nada tem a ver com os jogos da pessoa. 

 

Lembrem-se de que as linhas de predação coletiva saltaram, para a maior parte, no 

momento da liberação da Terra e do nascimento da Onda de Vida. 

Se vocês as substituem por suas próprias linhas de predação pessoal, concernentes à 

necessidade de explicar, eu não falo de explicar coisas materiais, hein?, é claro, vocês têm 

todo o direito, vocês podem olhar o que quiserem e fazer os estudos que quiserem, mas 

concernente ao Espírito, interrogar-se sobre o passado ou interrogar-se sobre um 

conhecimento sobre os planos espirituais é uma afronta ao Espírito. 

Mas isso faz apenas mostrar, simplesmente, onde vocês estão. 

E vocês têm o direito de escolher a matéria e a causalidade, livre, mas não confinada. 

 

Aquele que vive o Espírito, a Liberdade não pode ser atraído ou portar sua atenção em tudo 

isso, não é possível, uma vez que é liberado, justamente, do samsara, ele é liberado da 

ilusão da encarnação e da reencarnação. 

Ele é o Espírito de Verdade, ele é Cristo. 

 

Lembrem-se de que, enquanto vocês se apoiam, sem, mesmo, falar de vidas passadas ou 

de vidas paralelas, se vocês se apoiam, no instante presente, sobre o que quer que seja 

que venha de seu passado, de seu aprendizado, de sua experiência, vocês não são livres 

no instante presente. 

Nós lhes temos dado suficientes elementos concernentes ao fato de que a vibração seja 

consciente. 

Vocês viram, ao subir o estado vibratório, a ativação das Coroas, as expansões de 

consciência e tudo o que lhes foi dado a viver, para muitos de vocês, com diferentes 

escalas, é claro. 

Mas se, hoje, a partir do início deste ano 2016, se em sua vida, vocês estão, sem parar, 

tentando inclinar-se em seu passado ou justificar seu presente pelo passado, vocês não 

estão liberados de si mesmos. 

Então, naquele momento, é claro que vocês vão viver a Luz, uma vez que todo mundo é 

liberado, mas, ainda uma vez, as próprias circunstâncias da vivência do Apelo de Maria e 

dos cento e trinta e dois dias que seguirão não serão as mesmas. 
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Então, não tenham culpa, não vejam, em minhas palavras e minhas propostas, acusações 

de que quer que seja, mas, simplesmente, um convite para ver onde vocês estão. 

Isso vocês podem ver, mesmo, eu o disse, em sua vida quotidiana. 

Será que vocês põem o outro à frente ou vocês se servem primeiro? 

Isso se junta, também, à interrogação de ontem, sobre «Ame e faça o que lhe agrada». 

Mas, se você ama, você vai fazer, primeiro, o que agrada ao outro, uma vez que o outro é 

você, e o outro, em definitivo, não existe mais do que você. 

Caso contrário, são, sempre, jogos de pessoas, jogos de personalidades, que não 

terminarão, jamais, mesmo se terminarem muito «proximamente». 

Eu inventei uma palavra, eu tenho o direito. 

Isso vai bem, muito «proximamente». 

 

Aí está o que eu posso dizer, então, eu não darei mais explicações sobre tudo isso, porque 

isso nos afasta do instante presente e do Amor incondicional. 

É claro, eu posso dar explicações para solucionar um problema material, psicológico, de 

sofrimento. 

Mas sobre esse gênero de interrogação metafísica, de explicação pelo Espírito, o Espírito 

apenas pode remeter ao Espírito e, certamente, não aos jogos da pessoa ou da alma em 

encarnação nesse mundo. 

 

Vocês serão confrontados, cada vez mais, à lei do tudo ou nada. 

Vocês são todo Amor, ou não há Amor, e isso vocês sentirão, verdadeiramente, vocês o 

sentem, já, verdadeiramente. 

Vocês veem bem os momentos em que vocês mesmos, as situações, os irmãos e as irmãs 

que vocês encontram estão no Amor ou em uma paródia do Amor. 

Eles estão no conhecimento, eu não vou remetê-los a todas as intervenções do Arcanjo 

Jofiel antes das Núpcias Celestes, de qualquer forma, mas vocês têm muito material aí. 

 

Outra questão. 

 

Questão: minha busca de Liberdade interior passou pela liberdade exterior, e 

provocou sofrimentos ao meu redor e culpa. 

O Impessoal convidou-me a pôr o segundo pé da pessoa na tumba, para morrer para 

mim mesmo e fazer o luto. 

Como viver, totalmente, essa liberdade interior, no Coração do Coração, e fazer o luto 

da pessoa e de seus impulsos. 

 

Então, nesse caso preciso, e que lhe concerne, então minha resposta será curta e breve. 

Você transpôs, se posso dizer, hein?, isso não é uma crítica, a Liberdade interior para a 

liberdade exterior, ou seja, fazer o que você sentia no instante presente. 

Quer isso se nomeie do coração ou do impulso, que está ao oposto, o resultado estava aí. 

Agora, você deve voltar, completamente, isso para si mesmo. 

Qual é o melhor modo de fazê-lo? 

É o que eu nomearia um retiro espiritual, não em um ambiente religioso, mas em um 

ambiente de solidão, no qual você é obrigado a ser confrontado à sua própria pessoa e ao 

seu próprio amor, não para uma duração longa, mas para uma duração de uma semana, no 
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mínimo, na qual há o silêncio, total, das palavras, dos telefones, das leituras, de internet, de 

tudo. 

Cortar-se, de maneira efêmera, durante uma semana, de tudo. 

O que vai permitir-lhe, necessariamente, a partir, também, da mudança de energia do 

outono, quando a energia começa a dobrar-se, e os movimentos de energia coletivos das 

estações, como vocês o veem por toda a parte sobre a Terra, têm efeitos cada vez mais 

potentes, através dos Cavaleiros, mas, em você, é a mesma coisa. 

Você soltou as rédeas, como você mesmo diz, para a liberdade, mas, primeiro, 

exteriormente, por um chamado interior, também, necessariamente, uma vez que você 

sente as vibrações, mas, agora, é preciso, por um tempo muito curto, fazer essa 

introspecção, não uma introspecção mental, mas cortar, se posso dizer, todos os sinais 

exteriores. 

Fazer silêncio – das palavras, dos olhares, das trocas. 

A solidão. 

 

Enquanto vocês não chegam a viver a solidão – total – vocês não são, também, livres. 

Portanto, o que eu lhe proponho, no que você pergunta, é, efetivamente, prever um período 

curto, não tem necessidade de durar meses ou semanas, para não mais ter qualquer 

informação exterior. 

É o melhor modo de mergulhar em si e, como você diz, não pôr, unicamente, os dois pés na 

tumba, mas todo o corpo. 

Porque nos movimentos de interiorização da energia do outono, isso é extremamente 

importante. 

 

Eu os lembro, ainda uma vez, e eu os lembrarei cada vez mais frequentemente, pelo menos 

enquanto estou aí, de que, no momento do Apelo de Maria, nada existirá, exceto vocês 

mesmos. 

Não haverá mais vida, memória, história, possibilidade de movimento, de ver, de ouvir. 

Os sentidos ficarão inoperantes, o corpo ficará inoperante. 

 

Então, se você reproduz, se posso dizer, de algum modo, durante um tempo muito curto, 

esse gênero de circunstâncias no qual não há mais informações que lhe chegam, essa 

espécie de ruptura total com a pessoa, você vai reencontrar-se em face de si mesmo. 

E você verá, efetivamente, por si mesmo, o que vai produzir-se. 

Ou você vai andar em círculos e vai tornar-se louco, sem falar, sem olhar, sem tocar, sem 

exprimir, ou você vai deixar o movimento fazer-se. 

Mas é preciso fazer a experiência para saber. 

É claro, eu não aconselho isso a todo mundo, uma vez que o Amor encontra-se no mundo, 

mas, na situação que você mesmo descreve, e por seus casulos de Luz, é isso que é 

importante. 

E depois, além disso (risos), com suas vidas passadas de budista e monge, não há 

problema. 

 

Questão: estar na natureza também? 

 

Não. 

 

Questão: completamente fechado? 
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Completamente, com o menos de informações possível. 

Eu não disse para estabelecer contatos com os elfos, os dragões, as árvores e tudo. 

O silêncio interior com uma dieta – eu não falei de jejum, mas uma dieta importante. 

A inação total, o repouso, suprimir todos os estímulos, o que lhe permitirá diferenciar o Amor 

do impulso, a propósito, se já não foi feito completamente. 

A partir daí, quando você estiver face a face, realmente, sem qualquer suporte exterior, nem 

a família, nem os amigos, nem a TV, nem internet, nem telefone, você verá bem o que vai 

acontecer. 

 

Eu disse «não espiritual», ou seja, em lugares nos quais não há crenças específicas, um 

lugar neutro. 

 

Questão: quando você fala de dieta, é comer o menos possível? 

 

Também. 

 

E uma semana é longa, nessas circunstâncias. 

Mas, para o sábio, não há problema. 

Então, se você quer ser livre, totalmente, não há mais do que isso a fazer. 

Não ler, tampouco. 

 

Questão: o silêncio, o tempo todo. 

 

Exatamente. 

 

Questão: não resta mais do que encontrar o lugar. 

 

Oh, isso se encontra. 

 

Questão: após a estase, aqueles que forem chamados para estarem presentes, terão 

uma missão? 

 

Presentes onde? 

 

Questão: durante os cento e trinta e dois dias, eu acho. 

 

Mas presentes onde? 

Em qual lugar? 

 

Questão: fora dos Círculos de Fogo, eu imagino. 

Ou nos Círculos de Fogo, isso não está esclarecido. 

 

Há, já, uma questão que foi colocada sobre isso. 

 

Questão: então, eu acho que é fora dos Círculos de Fogo. 
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Bem, aqueles que estiverem vivos fora dos Círculos de Fogo, isso quer dizer que a 

atribuição deles coloca-os no Si, na multidimensionalidade, mas que os apegos, os medos 

não estão totalmente descristalizados. 

E o fato de viver as circunstâncias caóticas, se posso dizer – é um eufemismo – dos cento e 

trinta e dois dias será, para eles, o meio adequado para terminar tudo o que é resistência, 

tudo o que é medo e tudo o que é apego. 

 

Questão: não foi dito que aqueles a quem muito foi dado, será muito pedido, e que 

alguns, depois da estase, deveriam voltar durante os cento e trinta e dois dias, para 

acompanhar a humanidade fora dos Círculos de Fogo, e que eles seriam protegidos? 

 

Essas pessoas não terão necessidade de ser protegidas, porque aquelas que farão, se se 

pode dizer, esse serviço, ficarão invulneráveis após os três dias. 

Não se esqueça de que, após os três dias de trevas, após o Apelo de Maria, no retorno, ou 

vocês perdem o corpo e são liberados, ou mantêm o corpo, mas vocês são revestidos de 

Luz, integralmente. 

Quer seja nos Círculos de Fogo, mesmo aqueles, justamente, que recusam a Luz, estarão 

sob queimaduras intoleráveis, mas não são as queimaduras do fogo, mesmo se haja o fogo 

do Sol, mesmo se haja o fogo nuclear, é, simplesmente, a oportunidade de tornarem-se, 

eles mesmos, essa Luz e esse Fogo. 

 

Então, a noção de proteção evoca a proteção de quê? 

Da pequena pessoa? 

Mas não há mais pessoa. 

Há, ainda, seres, que vivem com um corpo de carne recoberto de Luz. 

Então, para ver com os olhos de carne, isso não dará, verdadeiramente, o aspecto da Luz, 

isso será bastante queimaduras, hein?, mas é, realmente, a Luz. 

 

Lembrem-se: a estase, a catalepsia dos três dias é o momento preciso de ajuste final entre 

o Eterno e o efêmero, e a tomada de posse desse corpo, quer ele desapareça ou não, pela 

Existência. 

É claro, aqueles que recusaram a Existência tornar-se-ão, como vocês dizem, loucos. 

O cérebro deles terá fundido, mas isso faz parte da forma de liberação deles, uma vez que, 

em definitivo, após os cento e trinta e dois dias – eu jamais escondi isso, e, aliás, Serei 

tampouco, e Anael tampouco – há o famoso planeta grelha final, ou seja, a explosão do Sol 

em supergigante vermelho, com a reabsorção de Mercúrio, o desaparecimento da Lua, o 

basculamento completo dos polos geográficos e um novo sol, que será de cor azul. 

O Sistema Solar, em sua totalidade, reintegrará sua dimensão original que é a quinta 

dimensão – com a chegada de um novo povo-raiz, que viverá, é claro, como para todos os 

planetas, no interior do planeta e não no exterior. 

 

Então, tudo isso, aí também, foi amplamente explicado e comentado. 

O que eu quero dizer com isso é: quer vocês tenham uma missão em relação aos irmãos ou 

às irmãs, ou uma missão em relação a si mesmos, quer estejam nos Círculos de Fogo ou 

fora dele, nada muda, porque todo mundo, durante os três dias, quando da estase e do 

Apelo de Maria, terá vivido a Liberação. 

Do mesmo modo que a Terra foi liberada já há numerosos anos e, no entanto, ela continua 

aí, na terceira dimensão, mas ela está liberada. 
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É esse processo de encarnação da Luz que permite o desvendamento do novo plano. 

É similar para seu corpo. 

Após sua liberação, que não é a morte para alguns, que é, simplesmente, o despertar de 

sua Existência, de sua dimensão de Eternidade. 

Para alguns, isso será imediato, portanto, não mais necessidade de permanecer sobre a 

Terra nem, mesmo, nos Círculos de Fogo, para outros, cuja missão é essa, será preciso 

receber as Chaves Metatrônicas, em lugares preservados e, para outros, enfim, será 

preciso, durante esses cento e trinta e dois dias, resolver os últimos medos. 

E, aí, isso será ao mesmo tempo mais difícil, no plano da pessoa, mas mais fácil, porque a 

Eternidade estará presente. 

 

Mas, como nós o dissemos, também, cada pessoa, cada situação, cada povo está, muito 

exatamente, no bom lugar. 

Mesmo se isso lhes pareça aberrante, mesmo se isso lhes pareça desconcertante com o 

olhar, com seus olhos de carne, vão além desse olhar. 

A Luz respeitará sua liberdade. 

Se vocês recusam a Luz, se vocês têm apegos à matéria carbonada, ou seja, à experiência 

de terceira dimensão, mas não há problema algum. 

Ninguém é condenado, simplesmente, cada um enfrenta suas próprias escolhas, 

conscientes, mas, também, inconscientes. 

Não é, aliás, um problema de consciência ou de inconsciência, é um problema de 

posicionamento, simplesmente, da consciência. 

 

Então, é claro, haverá irmãos e irmãs que aceitarão servir fora dos Círculos de Fogo, fora 

das cúpulas, mas eles aceitarão isso porque terão reencontrado a liberdade. 

Eles terão, talvez, necessidade de percorrer certo caminho, durante os cento e trinta e dois 

dias, para afirmar, se posso dizer, o destino deles, para aqueles que pensam ter um destino. 

 

Outra questão. 

 

Questão: quem é o Anticristo? 

Ele está presente, atualmente, sobre a Terra e é conhecido? 

 

Há várias denominações do Antecristo ou do anticristo. 

Primeiro, é uma energia, portada por diferentes pessoas ou personagens. 

Não é questão, aqui, de dar nomes, mas, obviamente que eles são vários a portar esse 

rótulo e, sobretudo, essa vibração. 

Há, é claro, aquele que é nomeado o papa que é, abertamente, oposto a Cristo como ser 

celeste, mas que propõe um Cristo humano, com uma mudança de dogmas do que é 

nomeada a Igreja, que é a marca de Satã. 

O Vaticano, vocês sabem, é, de qualquer forma, um lugar que não é muito, muito claro, se 

posso dizer, mesmo se tenha havido papas que foram santos, realmente santos, no sentido 

nobre do termo. 

Porque, mesmo nas zonas as mais sombrias do planeta, é preciso, efetivamente, que haja a 

Luz que chega de tempos em tempos. 
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Há entidades financeiras e políticas, aqueles que eu nomeei, à época, os maus rapazes que 

não, unicamente, servem ao Anticristo, mas são portadores da vibração do Antecristo (ou do 

anticristo). 

Há, também, um personagem que foi, perfeitamente, identificado, nos escritos muçulmanos, 

aquele que se chama o caolho; vocês o reconhecerão, ele tem um olho de vidro ou um tapa-

olho. 

Mas ele intervém na história final de que eu falei ontem, no combate entre o anticristo e as 

duas testemunhas, em Jerusalém mesmo. 

Esse personagem não é conhecido nas mídias, mas é claro que ele está encarnado. 

Vocês o reconhecerão porque ele é caolho. 

Ele fará prodígios, como dizia São João, enganaria mesmo os escolhidos. 

Ele proporá uma nova vida sobre a Terra, enquanto Cristo havia dito exatamente o inverso: 

«Seu Reino não é desse mundo». 

O diabo quer fazer dessa Terra o reino dele. 

Eu falo dos movimentos involutivos ligados, como consequência, ao confinamento arcôntico 

de Yaldébaoth, ou aquele que vocês chamam Deus, que é Yaldébaoth, é claro, ou Yahvé (é 

o mesmo). 

 

Não há criadores, há apenas demiurgos, loucos furiosos. 

Os únicos criadores são as criadoras, é Maria, os Mestres geneticistas, nesse mundo, em 

todo caso, a Fonte, mas, certamente, não um deus vingador. 

Quando Cristo disse «Eu e meu Pai somos Um», ele jamais, seja nos textos originais em 

aramaico, ele jamais se referiu à palavra «Deus»; ele falava de seu Pai e de nosso Pai. 

E, aliás, na oração, no Credo, não se dirige a Deus, dirige-se ao Pai, e vocês se dirigem à 

Fonte. 

A questão era o quê? 

 

Questão: quem é o Antecristo? 

Ele está presente, atualmente, sobre nossa Terra, e ele é conhecido? 

 

Sim, ele é conhecido, é claro. 

 

Questão: ele será jovem? 

 

Ele será jovem, da idade de Cristo, é claro. 

E ele terá, em face dele, dois seres muito mais idosos, são as famosas duas testemunhas. 

 

Questão: alguns querem saber quem é... 

 

Mas isso pertence ao cenário final, portanto, isso, de momento, vocês não têm, mesmo, 

certeza de vê-lo, se vocês estão nos Círculos de Fogo. 

Vocês terão outras coisas a fazer do que crer nessas bobagens, que fazem parte da 

história, entretanto. 

 

Questão: para aceder ao fim, é permitido ter, ainda, emoções? 

É compatível com o Amor? 

 

Mas vocês não decidem ter emoções ou não mais tê-las. 
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Vocês não podem lutar contra as emoções, elas estão presentes ou elas estão ausentes. 

A emoção, o que os põe na reação, de alegria ou de dor, pertencerá, sempre, à pessoa. 

Vocês não podem, e não devem lutar contra suas emoções; vocês devem vê-las, atravessá-

las, mas não são vocês que decidem tê-las ou não mais tê-las. 

Simplesmente, vocês podem fazer apenas a constatação. 

Se vocês são liberados, podem ter emoções, mas vocês não são arrastados na reação 

pelas emoções, elas fazem apenas atravessar. 

Similar para o mental. 

 

Portanto, não é questão de reprimir nem as emoções nem o mental, nem o que quer que 

seja, é questão, como sempre, de vê-las e deixá-las emergir, e colocar-se no observador. 

Não mais estar submisso às suas próprias emoções. 

Como, do mesmo modo, vocês não podem decidir não mais ficar submissos à sua pessoa. 

Ou vocês estão liberados, ou vocês estão submissos à sua pessoa. 

E eu os lembro de que é a partir, por exemplo, da investigação, como dizia Bidi, à época 

através da mudança de ponto de vista, de olhar, e de consciência, que vocês são liberados. 

Mas querer limitar suas próprias emoções por si mesmos, estando na pessoa, estritamente, 

para nada serve. 

 

Portanto, não há a dizer «é preciso ter ou não mais ter emoções», porque vocês não o 

decidem. 

Quer você seja uma pessoa ou liberado vivo, aliás. 

As emoções fazem parte da vida nesse mundo, elas se manifestam desde sempre; reprimir 

as emoções conduz à doença. 

É a transcendência das emoções, se posso dizer, pelo culto da Luz e do Amor, que põe fim 

às emoções. 

Não é a pessoa que decide não mais ter emoções, não é o Liberado Vivo que se apresenta 

como um sábio não tendo mais qualquer emoção. 

É: o Liberado Vivo constata, simplesmente, que as emoções diluem-se e desaparecem. 

O que não impede de experimentar emoções, mas essas emoções fazem apenas passar. 

Vocês não são mais arrastados, quando são liberados, nem pelas emoções nem pelo 

mental, nem pelas histórias de vidas passadas, nem pelas projeções em qualquer futuro que 

seja. 

 

Portanto, não há a lutar contra. 

Nós sempre dissemos, sobretudo, a partir da atribuição vibral, para deixar atravessar o que 

lhes atravessa, não para ali dar corpo ou para acompanhá-lo, mas para vê-las pelo que elas 

são, ou seja – e como o pensamento, aliás – são apenas coisas que fazem apenas passar, 

a partir do instante em que vocês ali não se identificam mais ao que se produz. 

Vocês o veem, vocês o constatam, nem vocês o aceitam nem o recusam, vocês são, 

simplesmente, conscientes de que elas estão aí. 

Mas, por essa atitude, vocês se põem, já, na distância em relação à própria pessoa. 

 

Mas vocês nada decidem. 

Vocês não podem decidir não mais ter emoções ou não mais ter mental. 

Vocês viram, aliás, durante os períodos anteriores, sobretudo, nos anos que seguiram, 

imediatamente, as Núpcias Celestes, havia pequenas bicicletas que giravam, sem parar, 

para alguns. 
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Hoje, vocês veem que há uma bicicleta, mas vocês não pedalam mais. 

Não há mais bicicleta, mesmo, às vezes, resta apenas o selim, não há, mesmo, mais os 

pedais, eu já disse. 

 

Há coisas, vocês sabem, chama-se assim eu creio, o quociente emocional. 

Havia o QI, há o quociente emocional, a gestão das emoções, isso está na moda, eu creio, 

em sua época. 

As emoções fazem parte da vida nesse mundo, elas não fazem parte do que existe além 

dessa dimensão. 

Tudo o que existe do outro lado, que poderia, eventualmente..., equivale, sim, equivale, se 

queremos, mas digamos que poderia sobrepor-se a essa noção de emoção, são os 

processos de fusão da consciência. 

Quando vocês estão em uma dimensão não carbonada, quando reencontram outra 

consciência, vocês se atravessam um no outro. 

Isso poderia ser o equivalente de uma relação sexual, exceto que nada há que pare, isso se 

atravessa; isso poderia ser, eventualmente, após uma emoção, mas é um mecanismo de 

fusão e de comunhão. 

Portanto, vocês veem, é, de qualquer forma, uma manifestação de emoção ou de reação, se 

preferem, que é diferentemente mais sutil do que a raiva, o medo, o ódio e todas as 

emoções que vocês podem experimentar quando encarnados. 

 

Então, frequentemente, seres cujas emoções desaparecem podem ter a impressão de 

sentirem-se como vazios ou como esvaziados, como não mais estarem vivos, mas porque é 

um aprendizado que se faz. 

As emoções concernem à pessoa, elas não concernem, mesmo, à supraconsciência e, 

ainda menos, ao Liberado Vivo. 

Se ele as tem, ele as vê passar. 

Ele pode enraivecer, quando ele julga algo de inaceitável que chega, de qualquer forma, a 

produzir-se, mas, depois, terminou. 

Como eu disse ontem, a propósito de outra questão, é Cristo que expulsa os mercadores do 

templo. 

É o que foi chamado, eu o redigo hoje, uma ira santa. 

É uma emoção, mas uma emoção que é canalizada a partir do Espírito e não uma emoção 

da pessoa. 

Porque, francamente, expulsar os mercadores do templo, isso não deve ter jogado em seu 

favor para evitar a Crucificação, não é? 

 

Outra questão. 

 

Questão: fale-nos dos 144.000, citados no Apocalipse de São João. 

Quem e onde estão eles. 

 

Primeiro, seria preciso ali ver outra coisa que um número de pessoas. 

São 12 vezes 12, 12 ao quadrado. 

É em relação com as doze tribos de Israel, as doze Estrelas, é claro, de seu corpo. 

É um número simbólico, não é um número real, mas, aliás, está escrito no Apocalipse. 
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Se vocês querem ter um número, são aqueles que são marcados na fronte, são aqueles que 

foram chamados pela Luz, mas, já, à época, nós havíamos dito que haveria muitos 

chamados e poucos escolhidos. 

Naquela época, nós repetimos isso, hoje, eu lhes diria: isso nada quer dizer. 

Há os escolhidos nessa dimensão há anos, porque eles são liberados, mas, em definitivo, 

vocês são, todos, escolhidos. 

A eleição, ou ser marcado na fronte, isso faz parte do cenário do fim da história, como o 

Anticristo, mas é tudo. 

Não vejam, aí, um número preciso de pessoas. 

Eu os lembro de que restam seis Círculos de Fogo, e que nós teremos muito mais do que 

144.000 pessoas, ainda que apenas com as crianças de Bali, aliás. 

 

Portanto, não é um número fixo, é uma vibração, é 12 ao quadrado, à potência..., 

multiplicado por 100. 

Eu não sei mais contar, 144.000 vezes 100, isso dá quanto? 

 

Questão: isso dá milhões. 

 

Eh sim, 6 vezes 1.000 à potência 4, não é a mesma coisa. 

Mas tudo isso são apenas valores vibratórios, simbólicos, se querem, também, mas, 

sobretudo, vibratórios. 

 

Lembrem-se das cifras, já após as Núpcias Celestes eu lhes falava de um número mínimo 

desejável de irmãos e de irmãs que se abrem. 

Esse número foi atingido, era aproximadamente de sete a dez por cento de humanos-almas, 

exceto as crianças, exceto os portais orgânicos, é claro. 

Entre a verdadeira humanidade adâmica e não os portais orgânicos deveria haver esses 

sete a dez por cento. 

Hoje vocês são, eu diria, mais de vinte por cento, as quotas estão amplamente alcançadas. 

Se vocês consideram que há de quarenta a cinquenta por cento de portais orgânicos – eu 

não conheço a proporção de crianças da humanidade, mas ela deve ser bastante elevada, 

conforme os continentes, não é?, ou seja, crianças com menos de quatorze anos – 

conduzem-nos, de qualquer forma, a um número importante de pessoas. 

Estamos além das 144.000 pessoas, bem além. 

E felizmente. 

 

Então, eu não posso dar mais elementos do que isso, em todo caso, com certeza, não é um 

número preciso de escolhidos, uma vez que toda a Terra, hoje, é escolhida. 

É isso a Graça da Luz, as últimas graças. 

E, ainda, não houve, ainda, a última Graça de Maria, no momento do Apelo. 

E aí, nós contamos bem, através do que se vive nesta Terra, atualmente, já há anos, que o 

número dobrará, sem qualquer problema. 

 

Outra questão. 

 

Questão: o que representa o fato de passar pelo olho direito de um dragão para ir ao 

seu lugar de vida? 
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Eu nada compreendi. 

Ali falta uma palavra. 

 

Questão: o que representa o fato de passar pelo olho direito de um dragão para ir ao 

seu lugar? 

Eu penso que alguém chegou ao lugar dos dragões e deve ter-se visto passar no olho 

direito de um dragão. 

E depois? 

 

Questão: é a questão. 

Ela pergunta o que é que isso significa, passar pelo olho direito de um dragão. 

 

Questão: sim. 

 

Que ela não passou pelo olho esquerdo, já. 

É um lugar agradável para passar, há outros mais desagradáveis junto aos dragões. 

 

Eu penso que isso evoca um processo de comunhão, simplesmente. 

Como vocês haviam vivido à época dos processos de comunhão entre irmãos e irmãs, 

vocês o vivem agora, com a natureza. 

Mas que isso seja o olho direito, ao invés da narina esquerda, aí eu não sei. 

 

Questão: como e quando acontece a dissolução da alma? 

 

Há, eu creio, os que devem rever seus clássicos, porque o processo da dissolução da alma, 

entre as conferências do Irmão K e as conferências de canalizações de Ma Ananda Moyi, 

vocês têm todas as respostas. 

 

O mecanismo de basculamento da alma corresponde ao momento em que a alma desvia-se 

da matéria e volta-se para o Espírito. 

É inscrito na Porta que está aqui, hein, não é?, e ali, ou seja, na Visão e em AL. 

Tradicionalmente, o fígado é a sede da alma. 

Diz-se, a sede da alma, também, é o coração, através do que se chama a Gota vermelha, 

que corresponde à Porta AL, não é? 

 

Quando a alma dissolve-se, isso remete, também, isso havia sido explicado, no mito 

Prometeico, ao símbolo do renascimento e da Ressurreição. 

 

A dissolução da alma vai traduzir-se por processos vibratórios que foram perfeitamente 

descritos: as dores, em especial durante os anos 2012, que começaram ao nível do chacra 

do baço e do chacra do fígado, a Porta Atração. 

Tudo isso, se querem, eu os lembro que é ligado ao eixo falsificado, a luz oblíqua, a luz 

refletida, que é ligada ao confinamento. 

Então, no momento em que a alma reverte-se e começa sua dissolução, paralelamente a 

isso, há uma passagem que se faz do ego ao coração pela Porta OD, ao nível do esterno. 

 

Paralelamente a isso, o fogo prometeico, luciferiano, que estava voltado para o alto, passa 

na encarnação. 
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O Triângulo de Fogo faz yoyos, a ponta AL pode estar no alto ou embaixo, depois, ela se 

fixa embaixo, o Espírito penetrou a matéria, inteiramente, e revivificou-a e refecundou-a. 

Naquele momento, vocês se aproximam da Infinita Presença e da Liberação. 

Há cada vez menos pensamentos, cada vez menos emoções, cada vez menos desejos do 

que quer que seja, uma preferência pela interioridade. 

Não há busca, há parada do motor do sofrimento, ou seja, do mental, parada da busca 

espiritual. 

E há vacuidade e contentamento 

 

A alma muda de cor: da cor original ela se torna, primeiro, uma alma branca e dourada, 

antes de desaparecer. 

A Ressurreição faz-se, vocês renascem em Cristo. 

O Embrião Crístico é liberado, o coração irradia. 

As Portas AL e Unidade põem-se a vibrar ou, mesmo, a tornar-se dolorosas. 

O trabalho da Luz continua depois, ao nível das Portas que estão situadas nas dobras da 

virilha e ao redor do sacrum. 

A Onda de Vida, se ela não havia nascido, nasce. 

O Canal Mariano funde-se com a Coroa radiante do coração. 

A pequena Coroa da cabeça e a grande coroa giram em sinergia e são percebidas, ambas, 

com as doze Estrelas, na grande Coroa, e as quatro Estrelas de cada lado do ponto ER do 

centro da cabeça. 

 

As necessidades alimentares, de sono atenuam-se e desaparecem, mesmo, para aqueles 

que querem ir até o fim, completamente. 

Não há, realmente, mais necessidade de comer, uma vez que a nutrição faz-se pela própria 

Luz, ou muito pouco, e não há mais necessidade de, realmente, dormir. 

O sono não é mais o sono, é um contentamento, mais ou menos consciente. 

 

A alma em curso de dissolução desvia-os de todas as funções dos chacras inferiores, 

quaisquer que sejam essas funções. 

O coração torna-se predominante, o Coração Ascensional põe-se em movimento. 

O Vajra ou a Fonte de Cristal, ou décimo terceiro corpo, fica a pingar, a pingar Luz. 

Aí, vocês começam a iniciar a Ressurreição e, sobretudo, a Liberação. 

 

A alma nada mais impõe à pessoa. 

A pessoa vive, ela está consciente de viver, consciente de ser afetada pelas circunstâncias 

de sua vida, mas ela sabe, pertinentemente – não é uma crença nem uma adesão – que ela 

não é mais isso. 

Ela nada recusa da pessoa, o que há a viver vive-se, mas não há mais implicação, isso não 

quer dizer que haja um desinteresse, isso quer dizer, simplesmente, que as coisas fazem-se 

porque elas devem fazer-se, e elas fazem-se com leveza. 

Porque o Liberado sabe muito bem que tudo isso tem apenas um tempo e pertence às 

funções desse corpo e dessa vida, mas não dele. 

 

No processo de dissolução da alma, o Antakarana, ou seja, a corda celeste que se tornou o 

Canal Mariano, manifesta, o mais frequentemente, de maneira bilateral, ou seja, à esquerda 

e à direita. 

Há o canto da alma e há o canto do Espirito. 
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A comunicação com suas diferentes facetas, com a multidimensionalidade abre-se. 

Vocês veem os dragões, veem as vidas passadas, para aqueles que isso interessa, vocês 

veem as entidades espirituais, veem a Luz, realmente, nesse mundo, vocês veem as 

partículas adamantinas, veem as Presenças, vocês as percebem. 

 

Tudo isso é ligado ao processo de dissolução da alma. 

Mas, ainda uma vez, se querem mais detalhes, com coisas muito mais ricas, eu os remeto a 

Hildegarde de Bingen e Irmão K, durante o ano, um pouco 2010, mas, sobretudo, 2011, no 

segundo trimestre de 2011. 

 

Outra questão. 

 

Questão: há os dragões de Fogo, de Água, de Ar e de Terra. 

Você pode desenvolver sobre cada um deles? 

O que é que os diferencia? 

Alguns são mais próximos dos humanos? 

 

Então, primeiro, os dragões estão em ressonância com o Elemento Fogo, mesmo se esses 

dragões, chamem-nos dragões de Fogo da Terra, porque eles trabalham sobre a Terra, 

sobre o Elemento Terra. 

E, então, há dragões que trabalham, eles são mais raros, no Elemento Água, outros, no 

Elemento Ar, nas correspondências, é claro, orgânicas, materiais desses Elementos. 

 

Primeiro, as cores. 

Não a forma, porque a forma de um dragão, vocês sabem, é mutável; ele pode diminuir ou 

crescer, sempre mantendo a mesma fisionomia, se posso dizer. 

Mas não há, como dizer... 

O Elemento primordial dos dragões é, certamente, o Fogo. 

Depois, há especificidades, uma vez que eu mesmo falei dos dragões de Fogo da Terra. 

Eles se servem do sopro do dragão para fazer coisas ao nível da crosta terrestre. 

Os dragões do Ar, é claro, podem acompanhar o Elemento Ar: os ventos. 

Os dragões de Água, como eu o disse, são muito pouco numerosos. 

Eles intervêm, sobretudo, quando de movimentos de água importantes, quer seja pelos 

movimentos do mar quando de tsunamis, quer seja no momento de inundações, do Fogo do 

Céu, também, sob a forma de água, ou seja, o granizo. 

E agora, os dragões..., faltam-nos quais..., de Fogo, propriamente ditos, são o que se 

chamou os grandes dragões dourados e brancos. 

 

A cor é específica da subclassificação, digamos, dos dragões. 

A forma é, sempre, a mesma, os olhos são profundamente diferentes. 

E, aliás, aqueles que têm a chance de ver os olhos dos dragões podem dizer que há um 

Amor insensato em seus olhos, ao mesmo tempo em que uma força e uma determinação. 

A maior parte têm os olhos dourados, ao nível dos dragões de Fogo da Terra clássicos, 

enquanto, nos dragões de Ar, por exemplo, eles têm, o mais frequentemente, uma íris que é 

de cor verde etc. etc. 

Mas esses detalhes para nada servem. 
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As funções desses dragões são diferentes, é claro, conforme sejam de Fogo, de Terra, de 

Água ou de Ar. 

Eu dei alguns elementos, mas, nos espaços em que vocês encontram dragões, quer seja 

em sua casa – porque eles não têm medo de sobrevoar as habitações humanas, hein?, 

contrariamente aos gnomos, que não se aproximam das casas – nos lugares em que há 

comunidades de dragões (eles não são suficientemente numerosos para chamá-las de vilas 

ou de cidades), é frequente que haja a associação dos quatro Elementos, ou seja, das 

quatro subclassificações de dragões. 

 

Então, vocês vão encontrar, essencialmente, dragões verdes, dragões dourados, dragões 

vermelhos, dragões brancos e outras cores, também, mas é ligada à função deles. 

Eu não posso entrar em detalhes, eu creio que Erelim havia falado de suas funções ao nível 

dos dragões de Fogo da Terra, para equilibrar a crosta terrestre em relação ao que está a 

caminho, nesse momento, sobre a Terra, em relação aos vulcões, também. 

Há os dragões de Fogo – da subclassificação do Fogo – que estão mais presentes nas 

terras vulcânicas, não é? 

Na região que vocês visitam há, é claro, também, um território vulcânico, o que explica que 

alguns tenham visto dragões mais vermelhos, ou marrons, digamos, mas um marrom, se 

posso dizer, muito claro. 

 

Questão: isso tem um sentido específico, estar em contato com um dragão de Água? 

 

Sim, é claro. 

É claro, a comunicação com os seres da natureza, em especial ao nível dos dragões – os 

gnomos são menos evidentes – vocês veem bem que alguns de vocês têm contatos 

privilegiados com tal dragão ou tal cor de dragão. 

É, simplesmente, porque está em sintonia e em ressonância com uma de suas linhagens. 

Isso não quer dizer que vocês tenham sangue de dragão, isso quer dizer que vocês têm 

uma afinidade eletiva com os dragões, que é necessária, neste período, para atualizar, se 

posso dizer, suas linhagens. 

Não na revelação de suas linhagens – isso é passado, mesmo se produza, ainda, para 

muitos de vocês, ver os rostos desfilarem –, mas é, sobretudo, um trabalho de liberação que 

se faz ao nível da Coroa e ao nível dos quatro Triângulos Elementares, mas mais 

especificamente, eu o havia dito, eu creio, nos quatro Hayot Ha Kodesh, que estão de um 

lado e do outro do ponto central ER. 

 

Então, todos os povos da natureza, de um modo geral – e os gnomos podem ajudá-los ao 

nível da terapia; eu creio que é o que havia dito o chefe dos gnomos ao lado, aí, Fenouil, 

eles estão aí para cuidar de vocês – mas a maior parte dos povos da natureza está aí para 

criar uma harmonização, se posso dizer, final, de suas Coroas e do conjunto de suas 

estruturas e de suas consciências. 

 

Outra questão. 

 

Questão: é a hora da pausa. 

Bem, eu lhes digo até já, então. 

Aproveitem bem sua pausa e eu lhes digo até já. 
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OMA – Parte 4 – Setembro de 2016 

 

Bem, caros amigos, estou de volta. 

Vamos retomar nossas conversas, se quiserem, antes que eu me retire até uma próxima 

vez ou, em todo caso, o mais tardar, eu lhes digo: nos Círculos de Fogo, é claro. 

 

Questão: você pode desenvolver sobre a verdadeira Transparência? 

 

É um exame que você me faz ou o quê? 

A Transparência, houve..., o quê, não há muito tempo, este ano, certo número de 

elementos. 

 

A verdadeira Transparência. 

Ser transparente, isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer, já, nada parar, deixar atravessar, deixar viver a Vida, não interferir com a 

pessoa ao nível da Luz. 

Isso se junta, é claro, às noções de Evidência, de Espontaneidade, de Ética, os autênticos 

quatro pilares do coração do início, se querem, das Núpcias Celestes. 

Tudo isso concorre para estabelecer essa noção de Transparência. 

A Transparência é, também, o que poderia ser assimilado à vacuidade, estar vazio de 

ideias, de pensamentos, de preconcepções, de conhecimentos, de projeções, para viver o 

Instante Presente, Hic e Nunc, como dizia o Arcanjo Anael. 

 

Ser transparente é nada tomar para si, nada fazer, nada considerar mais como uma questão 

pessoal. 

Deixar-se atravessar pelo que nasce: os pensamentos, as emoções. 

Tornar-se Amor, é claro, acompanha-se, necessariamente, dessa Transparência. 

 

Ser transparente consigo mesmo, ser transparente com a vida, com os outros, com as 

circunstâncias é, também, ligado à noção de Leveza. 

Essa Leveza é a inocência da criança, aquela que é totalmente absorvida no Instante 

Presente, no que se desenrola no instante presente, sem preconcepção e sem projeção, 

sem referência ao passado e sem referência ao futuro, para além de toda história e de todo 

mundo, eu diria. 

É a consciência pura, aquela que havia sido nomeada Sat Chit Ananda, e que conduz a 

viver Shantinilaya, ou a Morada de Paz Suprema. 

 

Ser transparente é nada oferecer como resistência às forças duais, às forças que se opõem 

à Luz. 

É estar em um Amor que eu qualificaria de incondicionado, é claro, mas de límpido, no qual 

tudo é claro, no qual tudo é evidente, no qual tudo é espontâneo. 

É isso a verdadeira Transparência. 

Isso necessita, é claro, de não mentir. 

Isso necessita, é claro, de ser íntegro consigo mesmo, com o outro, adotar uma ética que 

não é uma conduta moral, mas uma forma, eu diria, de alteridade, de elevação para o 

Espírito, para a Fonte, para Cristo, para quem vocês quiserem, que represente um arquétipo 

ou uma matriz de vida que não é confinada. 



150 
 

É claro, e vocês sabem, pertinentemente, nós todos sabemos, os que passaram na 

encarnação, que a Transparência está longe de ser algo de evidente, nem, mesmo, natural 

ou, ainda, de presente em abundância sobre a Terra. 

 

A Transparência alivia-os, ou seja, vocês nada têm a esconder, nada a deixar para trás. 

Vocês são espontâneos. 

Vocês são o Caminho da Infância, o Caminho da Inocência, da Simplicidade e da 

Humildade. 

Os conceitos de humildade, também, foram-lhes desenvolvidos, de simplicidade também, 

em especial por Teresa, não há muito tempo. 

Há..., se querem, o estado de Amor é um estado de Transparência. 

Então, é claro, para aquele que é profundamente descrente no Espírito, quer ele seja 

materialista, quer seja persuadido, efetivamente, de que a vida está entre o nascimento e a 

morte, enquanto, eu diria, mais, que a morte está entre o nascimento e a morte, a vida está 

após a morte – a verdadeira Vida, aquela da Eternidade, aquela que é plenitude, na qual 

tudo é transparente. 

 

Eu os lembro, aliás, de que, para além da terceira dimensão unificada, a partir da quinta 

dimensão – que está na base de um modelo em sílica e não mais em carbono, a 

Transparência é regra. 

Um ser de Luz nas dimensões outras que não aquela da Terra é totalmente transparente. 

Não há necessidade de opacidade; nada há a esconder, nada há a demonstrar, É, 

simplesmente. 

 

Então, a Transparência é, também, o «Eu sou Um». 

É acolher, na totalidade, a Matriz Crística, Cristo, o Espírito do Sol, tornar-se, si mesmo, 

Luz, porque a Luz é, ela também, Transparência, qualquer que seja sua cor, qualquer que 

seja seu brilho, qualquer que seja sua intensidade, qualquer que seja sua dimensão, 

mesmo, ela é apenas pura Transparência. 

Nada é parado pela Luz, a Luz deixa-se atravessar. 

Igualmente, é o Espírito. 

Qualquer que seja, também, a cor, uma vez que eu falei, se devêssemos dar uma forma ao 

Espírito, essa seria uma língua de Fogo, mas uma língua de Fogo muito transparente, na 

qual nada é parado, na qual nada pode opor-se, na qual nada pode ofender e, sobretudo, na 

qual nada pode ser dual. 

 

É claro, seu corpo físico, ele não é transparente, mas sua consciência no Amor, ela é 

transparente. 

Vocês são límpidos. 

As emoções ou os sentimentos que se exprimem em seu rosto estão, totalmente, em acordo 

com seus pensamentos. 

Não há qualquer distância, em todas as formas de expressão, de manifestação, de relação 

que vocês estabelecem ao seu redor, não há qualquer zona de sombra. 

E, sobretudo, vocês nada retêm, vocês nada prendem e a nada resistem. 

O Abandono à Luz, assim como tudo o que eu acabo de desenvolver, é a prova de seu 

estado de Amor, a prova de que vocês reencontraram o que sempre foram. 

E isso passa, é claro, de todo conhecimento sobre si mesmo ou sobre seu passado ou 

sobre o futuro. 
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A consciência está instalada entre o Aqui e Agora, no Coração do Coração, como nós 

dizemos. 

Vocês estão alinhados. 

Alinhados a si mesmos, alinhados à Fonte, alinhados a todas as outras consciências, 

quaisquer que sejam, por toda parte, e qualquer que seja a natureza dessa consciência. 

Vocês estão no estado de Amor, vis-à-vis da Vida e da criação, em sua totalidade. 

Vocês não fazem diferença entre o ser amado, seu filho, um filho de outro alguém, um avô 

que lhe é próximo e qualquer avô que vocês encontram sobre a Terra. 

Seu condicionamento não existe mais. 

Vocês não são mais condicionados por uma história, vocês não são mais condicionados por 

crenças, quaisquer que sejam, vocês são totalmente livres no instante. 

 

Mas, eu repito, há coisas que foram expressas sobre isso, muito melhor do que eu, por 

alguns Anciões e algumas Estrelas. 

Isso se aproxima, ao nível vibratório, à noção de Transparência, o mais precisamente, eu 

diria, ao nível das Estrelas da cabeça, da noção de Clareza e de Precisão, mas, também, 

um pouco, de Visão. 

É essencialmente isso. 

 

Vocês olham, vocês têm apenas que olhar, por exemplo, também, o rosto que tinha, em sua 

encarnação, por exemplo, irmã Yvone Amada de Malestroit, que encarna a vibração KI-RIS-

TI ou, mesmo, Gemma Galgani, e vocês verão o que é a Transparência. 

É claro, elas tinham os olhos claros, mas não é, unicamente, isso. 

Há os Anciões, que tinham os olhos escuros, como eu, por exemplo, menos escuros, de 

qualquer forma, do que Peter Deunov, meu mestre, mas tinha esse aspecto de olhar 

profundo. 

Qualquer que seja a cor do olho, há uma impressão, ao mesmo tempo, de Amor, de 

profundidade. 

Vocês têm a impressão de poder mergulhar nesse olhar, sem serem parados por nada. 

É o olhar de Amor daquele que viveu o Si e que sacrificou o Si para viver sua essência, na 

totalidade. 

 

Vejam, estamos bem longe da pessoa, estamos bem longe do olhar habitual. 

Dizem que é, também, o olhar da inocência e da infância. 

Aí está o que eu podia dizer ou acrescentar, em todo caso, sobre a Transparência. 

 

Questão: minha vida leva-me a mudar de lugar e tudo deixar, meu marido, todos os 

meus bens materiais e a Austrália. 

As circunstâncias da vida e o Fogo do Coração confirmam-me para instalar-me na Ilha 

Maurício, entretanto, eu temo voltar a trabalhar e dar esse passo nesses tempos da 

Terra. 

Eu sonho, também, em vir morar na Espanha ou na França. 

Você pode iluminar-me? 

 

O mais simples é tornar-se nômade, assim, você não estará apegada a, verdadeiramente, 

mais nada, nem a um novo lugar nem a um novo local. 
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Se você tem essa oportunidade, viaje, aproveite os momentos que lhe são oferecidos por 

essa ruptura com o antigo para tentar comungar ao seu redor. 

Você conhece irmãos e irmãs o suficiente não para tornar-se um parasita, hein, mas para ir 

visitar, na nudez – não física, hein? – na nudez e na espontaneidade. 

Se a Vida a faz deixar tudo o que você diz, é que há uma razão. 

Não é, necessariamente, para fixar-se em tal ou tal outro lugar, sobretudo, se você tem 

interrogações em relação ao trabalho. 

Então, nesse caso, se você é nômade, você não pode mais trabalhar, no sentido em que o 

entende, na sociedade Ocidental. 

Isso não a impede de trabalhar para si ou de trabalhar para os irmãos e as irmãs. 

Você aceita – pergunta-lhe a Luz – voltar a tornar-se como o pássaro, que não se preocupa 

com o que ele vai comer amanha? 

 

Vocês sabem, antes e durante as Núpcias Celestes, e antes de 2012, há muitos entre vocês 

que mudaram de situação, de região, de lugar. 

Depois, vocês observaram que havia uma forma de fixidez, para a maioria dos seres, que 

não era mais necessário mudar o que quer que fosse. 

Mas, como você o diz tão bem, talvez, os impulsos da Luz, hoje, convidam-nos, a todos, 

sem exceção, a levantar, digamos, as últimas resistências, uma vez que alguns vivem o Si e 

estão liberados, mas as últimas reticências que são ligadas mais aos hábitos, à necessidade 

de proteger-se, de ter um teto, de ter o dinheiro, de ter um trabalho, de ter um marido. 

 

Se você considera, por seu coração, pelo Fogo do Coração que, efetivamente, você é 

atraída por vários lugares, então, atribua-se, nos tempos reduzidos que restam, o tempo de 

ser livre, ou seja, de não depender, mesmo, de um lugar. 

Você se dará um presente inestimável. 

Essa é minha simples opinião humana. 

 

Questão: … eu sinto o Fogo do Coração para habitar em um lugar preciso na Ilha 

Maurício... 

 

Ah, se é preciso em um lugar, se o Fogo do Coração... 

 

Questão: … e, por outro lado, eu gostaria, também, de viver na França ou na Espanha. 

 

Bem, olhe se o Fogo do Coração está presente. 

Olhe o que faz seu coração quando você diz «eu vou ser nômade e irei por toda parte, para 

onde a Vida me leva». 

Há muitas experiências, hoje, sem, mesmo, falar de fim dos tempos ou de fim de ciclo ou de 

fim do mundo. 

Há muitos seres que abandonam tudo para descobrir o que é a verdadeira Liberdade. 

Infelizmente, o Ocidente, sobretudo, não está pronto a fazer esse movimento porque, assim 

que há um conforto que é propiciado, quer seja pelo dinheiro, por um lugar, por uma família, 

por um marido, por uma mulher, todos vocês têm, e nós temos tendência a endurecer-se. 

 

Olhem, eu, quando criei a Fraternidade Branca Universal, felizmente, haviam-me proposto 

outros lugares, caso contrário, eu ficaria o tempo todo confinado. 
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Sim, confinado na Fraternidade Branca Universal e em um papel – que eu aceitei –, mas se 

as coisas devessem ser refeitas hoje, e eu estivesse encarnado, certamente não. 

O tempo não é mais para criar escolas, criar coisas – criar encontros para reunir-se, sim, eu 

sempre disse, isso é essencial. 

O importante não é nem o teto, nem o lugar, nem a pessoa com quem se está, o importante 

é a Liberdade. 

Então, se a Inteligência da Luz a faz divorciar-se, a faz deixar o país, seus bens e tudo, viva 

sua liberdade. 

 

Se sua liberdade e seu coração dizem-lhe para ir aonde você disse, então, faça-o. 

Eu lhe dou, simplesmente, uma opinião muito humana: aproveite sua liberdade e você verá 

que seu coração ficará ainda mais leve e ainda mais em fogo – sobretudo, se a Vida 

oferece-lhe essa possibilidade. 

Há outros que sonhariam com isso, mas eles são tomados pela família, o marido, a mulher, 

os filhos, a profissão, a casa a pagar, os hábitos, para protegerem-se. 

Mas aqueles que tiveram a possibilidade, porque essa foi uma injunção da Luz e porque as 

circunstancias da vida criam isso, cabe a você ver, é preciso, talvez, fazê-lo. 

Mas é você que decide, é claro. 

Seu coração, melhor dizendo. 

 

A verdadeira Liberdade, eu o disse e nós o dissemos, todos, é interior. 

Mas, por vezes, essa Liberdade interior coincide com uma forma de liberdade exterior na 

qual, efetivamente, não há segurança, no sentido da pessoa, mas na qual a liberdade 

exterior vale todo o dinheiro do mundo, todas as casas do mundo, todos os maridos e 

mulheres e os filhos do mundo. 

 

Então, é você que decide, eu lhe dei uma opinião. 

Eu não disse, nesse caso, que era a verdade absoluta, mas parece-me, através de seus 

casulos de Luz e do que eu vejo, já que você está aqui, que há, ainda, um medo de passar 

à ação. 

Ou seja, não uma resistência, mas uma forma de inquietação sobre «onde eu vou dormir», 

«como eu vou viver» e tudo. 

Talvez, a Luz diga-lhe, com isso: você é Luz? 

Então, se você é Luz, seja livre, também exteriormente. 

É uma chance, porque não há muitos irmãos e irmãs, hoje, a quem a Luz pede isso. 

Ao contrário, frequentemente, a Luz pede-lhes para manter seu trabalho, nós o temos dito, 

exceto, é claro, se a Luz force-os a sair. 

Mas, aí, não é você que toma a iniciativa, são as circunstâncias da vida que o fazem. 

Então, aproveite. 

 

Aí está o que eu posso responder-lhe. 

E, como você está aí, você pode acrescentar coisas, se quiser. 

 

Questão: … na ilha Maurício, semana passada, eu tinha o Fogo do Coração e o 

Triângulo do Ar que vibrava muito, então, pensei que deveria, talvez, ficar ali. 

E, desde que estou aqui... 

 

Não vá tão rápido, porque será preciso que repita. 
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Ou, então, venha à minha frente, para que eu a ouça no microfone e, também, eu, 

pessoalmente, verei as vibrações de seus casulos de Luz. 

 

Questão: … na ilha Maurício, semana passada, eu tinha o Fogo do Coração e o 

Triângulo do Ar que vibrava muito. 

 

Você tem sotaque australiano, eu nada compreendo, absolutamente. 

Bom, ele vai repetir, não é grave. 

Mas fique, de qualquer forma, aí, porque eu olho outra coisa. 

 

Questão: … ela estava na ilha Maurício há uma semana, e ela sentiu o Fogo do 

Coração e seu Triângulo do Ar que vibrava muito. 

Ela pensou que deveria, talvez, viver ali, porque ela tem sua família e ela tem uma 

casa ali, que não está alugada e que está, portanto, disponível. 

 

Bem, tome a casa e viaje. 

Mas você olhou, quando você coloca a questão ao seu coração, mesmo sem ali ir, se, na 

Espanha ou na França havia a mesma vibração? 

Você sabe que não é obrigada a ali ir, você pode pensar em «França» e olha o que 

acontece. 

Você não tem necessidade de estar, fisicamente, no lugar, é claro, é o Espírito que decide. 

 

Questão: … desde que ela está aqui, isso vibra muito no coração e no Triângulo do 

Ar. 

 

Portanto, como na ilha Maurício. 

 

Questão: … sim. 

 

Bem, você não tem mais que testar a Espanha, a França e todos os países que quiser. 

Portanto, isso quer dizer o quê? 

Se você tem, estritamente, a mesma resposta, por exemplo, aqui, em relação à ilha 

Maurício, isso quer dizer que você está, em todos os lugares, em casa. 

 

Questão: … eu recebi a resposta, obrigada. 

 

De nada, cara amiga. 

 

Questão: as pessoas que não seguiram seus ensinamentos, nesses últimos anos, 

podem vir a esse lugar? 

Elas estão prontas? 

 

Se houver demanda, sim. 

É claro, nós damos lembretes para todos os antigos que seguem tudo isso há muito tempo, 

portanto, nós lhes falamos de Estrelas, nós lhes falamos de Portas, nós lhes falamos de 

estruturas vibrais, mas vocês sabem muito bem que, hoje, isso não é mais o essencial; nós 

lhes falamos, sobretudo, da consciência. 
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E falar é uma coisa, mas a atmosfera vibratória de nossa reunião é bem mais importante do 

que as palavras que eu possa pronunciar, é bem mais importante do que as palavras que 

vocês leem quando não estão aí. 

É uma forma de comunhão e de passagem, antes de qualquer coisa. 

É um espaço de comunhão, como, aliás, alguns de vocês encontram, em outras regiões, 

para reunirem-se. 

Não há obrigação de ter dragões que falem, elfos que se manifestem, vocês comungam, já, 

entre vocês. 

Eu espero que vocês se apercebam disso, cada vez mais facilmente, mesmo quando há 

novatos. 

 

Portanto, não há preliminares, sobretudo hoje. 

Vocês veem bem que o rigor que havia na descoberta dos novos corpos, na aplicação 

prática e na colocação em serviço dos novos corpos do yoga da Unidade era extremamente 

estruturado e aguçado. 

Hoje, convidam-nos não a esquecer-se, porque vocês os sentem e vocês os vivem, mas de 

algum modo, a superar, também, tudo isso. 

É uma abertura para essa famosa Transparência e essa Espontaneidade, uns com os 

outros, quaisquer que sejam as dificuldades, quaisquer que sejam as pessoas diferentes, as 

atrações diferentes, as idades diferentes; todas as barreiras caem. 

Vocês veem o que eu quero dizer? 

Então, é claro, não há objeção, bem ao contrário. 

 

Vocês veem bem, por si mesmos, o efeito que isso lhes faz, para tornarem-se viciados 

assim, porque eu vejo que estão aí o tempo todo, hein? 

Então, é um vício, eu diria, um vício saudável. 

Santo e saudável. 

O vício na Luz, isso se junta à tensão para a Luz que, magistralmente, havia exposto 

Hildegarde, de que eu já falei ontem. 

Vocês veem bem, aliás, que, em seus pensamentos, em sua vida que se desenrola todos os 

dias, mesmo se vocês estão, ainda, na atividade profissional, vocês são obcecados pela Luz 

e pelo Amor. 

Isso é ótimo. 

Mesmo, às vezes, para tornar-se pavio curto, coléricos, assim que isso contrarie a Luz. 

Não são resistências, é, ao contrário, vocês se fixam, se posso dizer, um objetivo. 

Não se pode falar de objetivo, porque vocês sabem que não há caminho, mas que é algo 

que está ancorado em vocês e, portanto, a vibração está presente, mesmo se vocês não 

sintam todas as Coroas e todas as estruturas vibrais. 

Vocês o veem bem em seus contatos com a natureza. 

Vocês o veem quando vibram quando vocês estão aqui, quando vocês leem, quando 

escutam. 

É similar. 

 

Eu penso que posso dizer-lhes agora, até agora, eu dizia: é preciso manter o que a Vida 

impõe a vocês, porque é um modo, também, de resolver suas contas, sem falar de carma, 

de resolver o que havia a resolver, quer seja com uma profissão, um crédito, um marido, 

uma mulher, um filho, um pai. 



156 
 

Mas, hoje, para aqueles de vocês que a Vida convida para mais liberdade exterior, eu 

poderia quase dizer que vocês devem deixar a matriz, antes que ela desmorone. 

Sem medo. 

De qualquer modo, a um dado momento, vocês não terão mais a escolha. 

Mas se vocês antecipam a escolha, eu não lhes peço para irem viver em uma caverna, é 

claro, nem para romper com quem quer que seja, mas se vocês o sentem em suas 

entranhas, em seu coração, o que é que os retêm? 

O hábito, as crenças, o medo? 

Por vezes, vocês têm a impressão, também, ao inverso, de que tudo deve permanecer 

assim, e está muito bem assim para vocês. 

Mas estejam atentos ao que lhes diz seu coração, o que lhes diz a primeira intuição, eu 

diria, que vem assim. 

Não para livrarem-se de marido e mulher, trabalho, mas para extirparem-se das últimas 

forças matriciais, que são ligadas aos hábitos, simplesmente. 

 

Será que vocês acreditam que um índio da Amazônia preocupa-se com sua segurança 

social ou seu seguro de vida? 

Ou com sua saúde, mesmo? 

Esses seres são muito mais naturais e espontâneos e transparentes, e mais próximos, de 

algum modo, da Luz, por sua imersão no meio natural. 

Nós os temos aconselhado a imergir nos povos da natureza e, mesmo antes disso, antes 

que a presença deles fosse manifesta, vocês se lembram de Snow, quando ela dizia para ir 

em comunhão com as árvores, para ir procurar algo na natureza. 

Mas, hoje, é em outra oitava, se posso dizer. 

 

O que é primordial? 

Sua Liberdade interior, é claro, o Amor. 

E, agora, vocês vão sentir, cada vez mais, o apelo para a liberdade exterior, ou seja, 

tornarem-se autônomos e não mais dependerem de algo que está morto, mesmo se seja 

seguro, mesmo se seja agradável. 

Mas são vocês que veem. 

Eu não posso dar direção para cada um, porque cada um tem uma direção que é diferente, 

mas coloquem-se as boas questões. 

 

Olhem como é sua vida. 

Será que vocês sentem que algumas coisas horripilam-nos? 

Então, é claro, depois vocês vão dizer: mas eu não tenho os meios para mudar isso. 

Falso, vocês tomam o problema ao inverso. 

Passem, primeiro, à ação – como eu dizia, à época: soltem os amendoins, soltem o frasco, 

e vocês verão. 

O que é que vocês arriscam, nesses tempos reduzidos? 

Morrer de fome? 

É impossível. 

Não ter teto? 

Não é possível. 

Faltar? 

Mas faltar o quê, quando vocês estão no Amor? 

O que é que pode faltar no Amor? 
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Deixem fazer a Vida. 

 

Então, é claro, é similar quando se evocavam as diferenças entre os impulsos e o coração, 

e a espontaneidade. 

Olhem o que a vida pede a vocês. 

Vocês o veem através do que é fácil e do que é difícil. 

O equilíbrio e o Amor, a vacuidade, o alinhamento, o Coração do Coração, tudo isso é um 

equilíbrio que deve ser estável, ora, é estável a partir do instante em que vocês gastam 

menos energia física, mental, emocional, para que as coisas realizem-se. 

Então, vão para as linhas de menor resistência, para a Fluidez da Unidade. 

 

Estejam vigilantes e atentos aos sinais, deixem-se atravessar. 

Então, é claro que há um sentido da responsabilidade – se você é uma mãe que tem um 

filho, é que você escolheu viver este período assim –, mas aqueles de vocês que têm 

oportunidades que se apresentam, que os chamam a essa liberdade exterior também, 

olhem sua vida. 

Não é uma questão de fazer as contas, para ver, é uma questão de ousar passar à ação, é 

tudo. 

Não pode ali haver erro. 

É a vocês que cabe ver, o que é que vocês privilegiam? 

Vocês privilegiam a pessoa ou privilegiam seu coração, e o que os impulsiona, se posso 

dizer, à Luz? 

 

É nesses tempos extremamente reduzidos que, aí, não são mudanças de lugar, 

unicamente, ou de situação, de profissão ou outra, é uma reviravolta interior. 

E não é questão de antecipar, porque uma reviravolta coletiva acontece, que vocês 

conhecem, mas sentem, efetivamente, a pressão da Luz neste período. 

Vocês veem bem o que acontece em vocês, como ao nível dos Elementos, como na vida de 

todos os irmãos e as irmãs que os cercam, aqui ou não importa onde. 

Vejam. 

É uma ação e algo a ver com sua própria consciência. 

 

Isso não é uma busca de felicidade, hein?, atenção, nem um desejo a satisfazer, nem um 

prazer a satisfazer, é uma questão, aí também, de Evidência e de saber obedecer ao que 

vocês são, ao coração, pelo Fogo do Coração, pelas sincronias. 

E todas as respostas são acessíveis, a partir do instante em que vocês saem do mental, a 

partir do instante em que saem dos medos lógicos da pessoa, em relação à família, em 

relação aos impostos, em relação a tudo o que faz a matriz de vida nesse mundo e aos 

quais vocês estão sujeitos, quer vocês queiram ou não. 

Que vocês tenham tudo o que quiserem no mundo, mesmo com facilidade, nada mudará. 

 

O que se poderia dizer-lhes agora é: viagem leves. 

Eu não falo de valises, hein?, eu falo do interior. 

Isso se junta, também, ao «Ame e faça o que lhe agrada». 

Não a partir do ego ou da pessoa que vai procurar a tranquilidade ou a satisfação de seus 

sentidos, mas alguém que quer ser, realmente, livre em seu coração, e que isso se traduza, 

também, no exterior. 

Irmão K falou, também, longo tempo, da Liberdade, já na vida dele. 
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Ele dizia que a verdadeira Liberdade é interior. 

Eu lhes digo, hoje, que a verdadeira Liberdade, é claro, é interior, mas ela começa a 

manifestar-se, se vocês o quiserem, no exterior também. 

Vocês preferem o conforto da pessoa ou o conforto do coração? 

Por vezes, ambos são sobreponíveis, por vezes, estão em oposição formal. 

São vocês que veem. 

 

Então, próxima questão. 

 

Questão: pouco antes de sua intervenção, seu rosto apareceu-me por três vezes, eu 

via nitidamente, cada detalhe, em seguida... 

 

Eu estava vestido, pelo menos? 

 

… Isso não foi especificado. 

 

Questão: … em seguida, eu vi várias vezes, unicamente, o contorno de seu rosto, com 

os cabelos e a barba. 

O que compreender? 

 

Você tem acesso à minha visão, tal como eu fui encarnado e, também, à visão que eu 

posso dar para aqueles que me veem lá em cima, e que vêm lá em cima, exceto que, aí, 

você me viu aqui. 

Isso corresponde ao refinamento de suas percepções extra-sensoriais, pode-se dizer. 

Do mesmo modo que vocês constatam que, progressivamente e à medida que vocês vão 

ver os povos da natureza, a visão torna-se mais nítida, as cores aparecem, os detalhes 

aparecem. 

Portanto, tudo isso é uma proximidade cada vez maior. 

E, obviamente, inúmeros de vocês me veem, quer seja aqui, diretamente, ou com os olhos 

fechados, quando eu me apresento a vocês. 

Um pouco como quando vocês viam, há algum tempo, suas linhagens. 

É o mesmo processo. 

 

Lembrem-se: as franjas de interferência e os véus que lhes vendavam, de algum modo, todo 

esse aspecto invisível estão esburacados, por toda parte. 

Então, vocês se apercebem, cada vez mais, e vocês veem, sentem, cada vez mais 

precisamente, as entidades, as Presenças, os mundos multidimensionais. 

Alguns entre vocês vão, mesmo, começar a ver, eu penso, a partir do período que é 

nomeado de Todos os Santos, que é uma festa importante, como a de São Miguel, em 

alguns dias, a festa dos Arcanjos, vocês vão ver, literalmente, seu futuro. 

Não mais sua origem estelar ou suas linhagens, mas vocês vão ter vislumbres, primeiro, 

muito fugazes e, por vezes, cada vez mais precisos, dessa espécie de futuro, quer seja nos 

Círculos de Fogo ou em seu destino, se posso dizer. 

 

E sim, tudo se ilumina. 

Tudo se ilumina, mas tudo escurece, em geral, para a pessoa, cada vez mais 

frequentemente. 

Tudo isso é desejado, é claro, não é patológico nem anormal. 



159 
 

Não se esqueçam de que sua consciência passa de um estado a outro, da lagarta à 

borboleta. 

A crisálida acabou, há borboletas que estão adiantadas, mas todos vocês se tornam isso, e 

todos vocês começam a ter vislumbres vibratórios, sentimentos, sensações, visões, mesmo, 

que vão começar. 

Isso vai seguir o mesmo processo, se querem, que o que vocês vivem, para a maior parte, 

junto aos dragões, aos elfos, às ondinas ou aos gnomos. 

É a mesma coisa. 

 

Questão: aqueles que nada percebem hoje, isso significa que seus véus não estão 

totalmente removidos? 

 

Sim, perfeitamente. 

Eu já disse, em numerosas reprises, que alguns de vocês não sentiriam qualquer vibração, 

sentiriam, simplesmente, estarem ligados nos tornozelos. 

Porque isso, eu já disse, eu o repito – continua verdadeiro hoje – se eles tivessem a 

possibilidade de viver a vibração, eles partiriam imediatamente, eles perderiam o fim do 

espetáculo. 

Ora, eles devem vivê-lo. 

 

Questão: … mesmo para a visão? 

 

Perfeitamente. 

 

Questão: … você poderia falar-nos do quarto trimestre deste ano? 

 

Eu já acabo de dar elementos, mas não vou dar mais. 

Esperem, já, que São Miguel venha, excepcionalmente, exprimir-se, na festa do Arcanjo, 

esperem ver o que vão dar, eu diria, já na primeira semana de outubro, que vai levá-los não 

ao sinal celeste, mas a sinais terrestres muito específicos. 

Humanos, eu quero dizer, não terrestres no sentido geofísico, mas humanos. 

O resto segue o desenrolar normal do que é anunciado já há anos. 

Vocês o veem, efetivamente, sobre a Terra, e vocês o veem, também, através, justamente, 

do que eu acabo de exprimir concernente à visão, à percepção de entidades, de povos da 

natureza etc. etc. 

Então, eu não posso dizer mais, e eu não tenho o direito de desvendar, tampouco. 

Mas Maria informou-os, suficientemente, no mês passado, parece-me. 

Há seis semanas. 

 

Outra questão. 

Se há os que querem exprimir-se, dizer coisas ou interrogar, aproveitem. 

 

Questão: na ilha Maurício eu vi um tordo na natureza e pensei em você. 

Era você? 

 

Não, é uma vibração. 

A vibração do tordo é ligada..., é um símbolo espiritual. 

A garganta é vermelha, o coração é vermelho, é um dos símbolos crísticos. 
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Mas por que eu? 

 

Questão: … porque você havia dito que podia manifestar-se através de um tordo. 

 

Oh, eu posso manifestar-me através do que eu quiser. 

Mas eu prefiro, em geral, manter minha verdadeira forma, como vocês me percebem. 

E eu prefiro, efetivamente, quando vocês me veem sob essa forma na qual apenas aparece 

minha cabeleira e minha barba; ela é reconhecível entre mil. 

É ela que me convém mais, eu diria, como velho ancião ou chefe dos anciões, mesmo. 

 

Questão: isso tem uma importância, com os seres da natureza, ver os detalhes? 

Há tanto Amor quando se está com eles que não se tem necessidade de ver os 

detalhes, estamos com eles. 

 

Antes de superar a forma e os detalhes, é preciso, também, atravessar isso. 

Não é indispensável, absolutamente. 

Obviamente, nós o temos dito, o importante é a comunhão e o Amor, mas é, de qualquer 

forma, muito entusiasmante, eu diria, ver as narinas as orelhas dos dragões, como para os 

elfos. 

Não é a curiosidade. 

Se isso se produz, não há a rejeitar, vocês devem atravessar isso também. 

É claro, o que é mais importante não é definir a vestimenta, por exemplo, para um elfo, ou a 

cor de um dragão, ou sua forma muito precisa, é o que acontece, efetivamente, no coração, 

mas se é dado a mais, por que recusá-lo? 

Mas, como você o diz tão bem, o mais importante é essa comunhão e esse Amor que é 

vivido. 

O resto é acessório; aliás, as formas são acessórias. 

 

Mas é verdade que, em nosso mundo encarnado, a forma é ligada à identidade, mas, nos 

outros mundos, não é a forma que dá a identidade, é a vibração – a consciência pura, é 

claro. 

Não é a cor de um olho que vai atraí-los aos espaços interdimensionais, quando vocês 

viajam é, unicamente, a vibração. 

O sentido da estética e, mesmo, da beleza, tal como nós temos empregado essas palavras, 

uns e os outros, ou o Impessoal, que lhes fala muito da beleza, não é, certamente, a beleza 

de um traço ou uma perfeição física, é uma beleza que emana, que irradia. 

É isso que você vive quando vê os dragões. 

 

Então, é claro, quando há esse Amor indizível que se manifesta, a forma, não nos 

importamos, mas é interessante ver, de qualquer forma, porque são elementos que vão, não 

dar-lhes a fé, mas que, de qualquer forma, vão assentá-los um pouco mais na certeza de 

suas percepções, e que lhes provarão que vocês não sonham, que isso não é um fantasma, 

que não é imaginário, que é algo que é tão real quanto a sociedade na qual vocês vivem, 

mesmo mais real, para vocês. 

 

Então, todas essas etapas, é claro que elas não são indispensáveis. 

É como a relação com a ativação das Portas do sacrum. 
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Porque se pode colocar a questão: mas, então, se as Portas são ativadas até este ano 

2016, é que nada foi previsto antes de 2016. 

Eu lhes respondo que é falso. 

Porque as Portas ativaram-se segundo um processo preciso que durou muito tempo, muito 

tempo, muito tempo, mas se o sinal celeste fosse visível em 2011 ou 2012, tudo seria 

ativado ao mesmo tempo. 

E eu havia dito, também, que quanto mais isso dura, mais é longo, melhor é. 

 

Vejo que querem fazer maus jogos de palavras. 

Eu ouço os pensamentos, hein?, vocês sabem. 

Quanto mais é longo, melhor é. 

Eu falo do tempo que resta. 

 

Outro diálogo? 

 

Questão: eu tentei ver a cor dos olhos do dragão que vem perto de mim. 

É impossível, tanto o Amor é grande. 

 

Você entra na fase em que o Amor apaga a forma. 

E, a um dado momento, você se aperceberá que esse Amor que você sente na relação, na 

comunhão, na fusão com o dragão não tem necessidade nem do dragão nem de você, e, aí, 

você estará no Amor, sem diferenciar esse Amor com uma determinada forma. 

Seu marido vai ficar contente. 

 

Mas você olhará atentamente, há os olhos ouro. 

Dourados, se você prefere. 

 

Questão: ao chegar aos lugares em que há elfos, gnomos, dragões, sente-se que é 

um lugar pleno de Amor, que se entra no Amor, mesmo se não se veja as Presenças. 

 

Mas é isso o mais importante. 

Aliás, se vocês levam seus amigos que nada vivem, eles não vivem as vibrações, não vivem 

tudo o que vocês vivem, se vocês os levam aos lugares em que há os elfos – vocês se 

lembram de que há os vórtices, independentemente das Presenças – todas as pessoas, 

sem qualquer exceção, mesmo se não consigam formular palavras, vão sentir que não é 

normal. 

Não no sentido de anormal, mas que é diferente, melhor dizendo, que há uma paz. 

Então, eles vão pôr palavras nisso: «a paz», «é bom», mas vocês vão verificar, por si 

mesmos, que esses seres, esses amigos, talvez, que vocês têm ao seu redor, bem, eles 

vivem a mesma coisa. 

É claro, eles não têm os sentidos espirituais abertos, como aqueles que têm as doze 

Estrelas ativadas, uma vez que são funções espirituais, mas eles sabem que há algo que 

não é como de hábito. 

 

E há, aliás, uma multidão de irmãos e de irmãs sobre a Terra que passeiam e que, de 

repente, encontram lugares. 

Eles não sabem que há elfos, dragões, vórtices, mas eles ali vão voltar, porque ali eles se 

sentem bem, e vocês verão isso, cada vez mais. 
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É normal. 

Mesmo o mais perverso os maus rapazes é capaz de sentir a Luz. 

Ele tem muito medo, ele se esqueceu muito, mas continua inscrito em vocês. 

Há apenas os portais orgânicos que são insensíveis, de maneira definitiva, mas qualquer 

irmão ou qualquer irmã, qualquer ser humano que, ao acaso de seus passeios, vai 

encontrar-se em um território de um vórtice, essencialmente, dos elfos, mas, também, dos 

dragões, mesmo dos gnomos agora, e das ondinas isso começa, vão sentir que é diferente, 

mas eles não terão vocabulário para pôr nisso. 

Aliás, o mais frequentemente, eles não procurarão isso, mas eles terão vontade de voltar a 

experimentar o que eles não conseguem identificar. 

E isso chegará, para aqueles que persistem, a desviá-los da materialidade, a desviá-los de 

crer, simplesmente, que eles são limitados a esse corpo e a essa vida, bem mais do que os 

discursos. 

Eu diria, mesmo, bem mais do que nossas vibrações ligadas ao que nós lhes transmitimos. 

 

Vocês as sentem, é claro, a maior parte, porque vocês estão habituados, acostumados. 

E isso lhes parece cada vez mais forte, a cada vez. 

Mas não é cada vez mais forte, é, simplesmente, que a Luz está mais presente e que todas 

as camadas isolantes estão esburacadas por toda parte, aqui mesmo, sobre a Terra, não, 

unicamente, ao nível dos envelopes isolantes. 

 

Vocês sabem, nós somos, todos, sem exceção, extremamente alegres e confiantes no que 

vai desenrolar-se. 

Em sua capacidade – se não é antes do Apelo de Maria será, de qualquer modo, depois – 

para transcender seus medos, as ilusões, as crenças no efêmero etc. etc. 

Porque a intensidade da Luz, a quantidade, a qualidade da Luz vibral que é depositada por 

toda parte sobre a Terra não pode deixar dúvida sobre o desenrolar do que deve produzir-se 

durante o Apelo de Maria e durante os cento e trinta e dois dias. 

Quaisquer que sejam os sofrimentos. 

Porque os sofrimentos nada são, a partir do instante em que a Luz é percebida, mesmo se 

ela não é vista. 

Do momento em que ela é sentida, naquele momento, é, já, um bálsamo. 

E há mais facilidade, mesmo para esses irmãos e irmãs que nada viveram, naquele 

momento, de viver a última Graça de Maria, sem qualquer dificuldade. 

 

Outra coisa? 

 

Questão: há seres que irão, espontaneamente, aos Círculos de Fogo ou ali serão 

levados? 

Como isso acontecerá? 

 

Há várias possibilidades. 

Há a transferência direta; se você não tem mais corpo físico, não há mais problema algum, 

nós concordamos. 

Aqueles que tiverem necessidade do corpo físico serão transportados pelos Vegalianos, 

isso vocês sabem há muito tempo, pelos Anjos do Senhor, e outros ficarão nos lugares de 

pré-reagrupamento, digamos, encaminhados ou pelos elfos, ou espontaneamente, eles 
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mesmos, com o corpo de carne, aos lugares que estão, eu os lembro, ao nível das cidades 

élficas, das invaginações da quinta dimensão. 

 

Ao penetrar nesse vórtice, naquele momento, haverá..., como vocês podem chamar isso..., 

um teletransporte, com o corpo ou sem ele, isso será possível. 

Sim, é a palavra teletransporte que corresponde. 

Então, é profundamente diferente para cada um, sabendo que, é claro, há um problema de 

logística e de organização em tudo isso. 

Mas nós também, nós temos ampla confiança na Inteligência da Luz, quer seja na 

intervenção das embarcações dos Anjos do Senhor, dos Arcturianos ou, ainda, dos elfos. 

Quem sabe? 

Talvez, eles cavalguem, simplesmente, um dragão para ir aos Círculos de Fogo. 

Portanto, não se preocupem com isso. 

 

Questão: alguns viram, perto da cidade dos elfos, um ser semelhante a um elfo 

misturado com um Arcanjo. 

 

É absolutamente verdadeiro. 

 

Questão: … a que isso corresponde? 

 

A um cruzamento. 

 

Questão: … e um Arcanjo pode encarnar? 

 

Não é encarnado, os elfos estão na quinta dimensão. 

Portanto, os cruzamentos de formas não têm mais, nos mundos de sílica ou além, não têm 

necessidade de mestres ditos geneticistas. 

Há mutações de forma e, efetivamente, isso dá um elfo maior, com asas de Arcanjo. 

Mas ele está, efetivamente, presente ao lado, na cidade élfica, abaixo da cidade, aí, onde há 

as cerimônias. 

 

Questão: … ele tem uma função específica? 

 

Ele mesmo a desvendará a vocês, em breve. 

 

Questão: após os cento e trinta e dois dias, poderiam escoar-se vinte, trinta ou, 

mesmo, cinquenta anos, antes que Mercúrio entre no Sol? 

 

Então, aí, caro amigo, se você relê o que havia exprimido Sereti, bem antes das Núpcias 

Celestes, é impossível. 

Eu lhes assinalo, aliás e, talvez, vocês encontrarão informações ali, de que a Lua está 

rachando. 

Ela vai separar-se em duas – isso lhes parece improvável, como à época, quando Sereti 

havia falado da expansão do Sol em gigante vermelho – e, no entanto, seus cientistas já 

sabem disso há muito tempo. 

Portanto, todos os processos astrofísicos e geofísicos sobre a Terra acontecem de maneira 

simultânea e sincrônica. 
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Não há atraso. 

De qualquer modo, você não tem a carcaça para viver, ainda, quarenta anos. 

 

Questão: diz-se que a Lua é um laboratório. 

 

Sim, pode ser um laboratório, há, efetivamente, extraterrestres que ali têm bases. 

Os humanos, também, ali tiveram bases, há muito tempo. 

Mas é algo que nada tem a fazer ali, portanto, ela está rachando e, aliás, nas profecias do 

mundo árabe-muçulmano, é feita referência que a Luz será quebrada em duas. 

É absolutamente verdadeiro. 

 

Questão: o que é que provoca essas rachaduras? 

 

A descida do Espírito Santo e da Luz. 

A Lua é um satélite artificial que nada tem a fazer ali. 

 

Questão: isso acontecerá no momento dos três dias ou no fim? 

 

Então, eu espero que não durante os três dias, hein?, porque, caso contrário, não há mais 

grande mundo depois para viver os cento e trinta e dois dias. 

Isso será mais no momento do planeta grelha final, ou seja, na expansão do Sol. 

 

Questão: durante os três dias haverá maremotos? 

 

Sim, mas, aí, isso é ligado às oscilações da Terra, com a parada. 

Vocês podem imaginar que uma massa que gira e, quando ela para, mesmo se a parada de 

rotação faça-se lentamente, isso desloca um pouquinho as massas de água. 

 

Questão: alguns de nós vão, então, viver os três dias muito rapidamente e ser 

liberados muito rapidamente? 

Isso vai provocar maremotos enormes? 

 

Não tão enormes assim. 

Haverá, certamente, uma redistribuição de territórios, mas os sinais serão muito importantes 

antes, quer seja ao nível das cores anormais que vocês verão no céu, eu não falo de 

Hercobulos, hein?, ao nível da cor do Sol, ao nível dos sismos, ao nível dos Elementos, do 

granizo, das inundações, dos vulcões. 

Então haverá, de qualquer forma, mesmo se o humano não tenha a mesma presciência que 

alguns animais, haverá, de qualquer forma, algo que chamará o humano a afastar-se das 

costas. 

Para aqueles que devem afastar-se, hein? 

 

Questão: isso deixará o tempo de viver os três dias de uma maneira calma e estável? 

 

Será calmo e estável para aqueles que estiverem, ainda, vivos, sim, é claro. 

 

Eu nada posso dizer disso. 
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O que eu posso dizer, simplesmente, eu o redigo: é observar, atentamente, não o céu, 

ainda, mas os movimentos, como vocês nomeiam isso, geofísicos e geoestratégicos que se 

desenrolam, já, há dez, quinze dias, e que vão modificar e preparar a batalha que estava na 

bíblia, de todos contra todos, ou seja, a batalha de Megiddo. 

Vigie, atentamente, isso, é tudo o que eu posso dizer-lhes. 

 

Questão: alguns falam de uma invasão da Arábia Saudita pelo Irã, que mobilizaria 

tropas internacionais no golfo adriático e faria, em seguida, mover-se a Rússia. 

 

Pouco importa. 

Assim que isso se mova, efetivamente, em todos esses países que são nomeados Oriente 

Médio e Próximo-Oriente, vocês estão seguros de que isso se encaixa nas profecias, sem 

exceção. 

E, aí, mais nenhuma dúvida será permitida. 

Vocês sabem que é a espada de Dâmocles. 

É, talvez, um dia, é, talvez, uma semana, é, talvez, ainda, vá lá, alguns meses. 

Mas poucos meses. 

 

Atenção, eu não anuncio a visibilidade e os três dias, eu anuncio os eventos que são 

concomitantes ao Apelo de Maria – pouco antes, logo depois, por volta de – é tudo. 

Mas lembrem-se de que isso sobrevirá quando vocês virem, realmente, o sinal celeste. 

Mas vocês já podem preparar-se interiormente, e exteriormente, se o desejarem, a partir do 

instante em que virem esses aspectos geofísicos, geoestratégicos modificar-se. 

Como vocês chamam isso? 

Um equilíbrio de forças que se modifica nessa região. 

Porque, efetivamente, há, antes de tudo, não histórias de petróleo, mas, sobretudo, vórtices 

que estão ali. 

Isso é conhecido. 

 

Então, tudo o que acontece nessa região é, para vocês, um indicador. 

Do mesmo modo que é um indicador a facilidade com a qual vocês veem ou percebem as 

outras dimensões, simplesmente. 

Os marcadores interiores estão presentes. 

Assim como nós havíamos falado de liberação da Terra e da liberação da Onda de Vida, na 

qual havia, efetivamente, como vocês veem, uma latência que nós não podíamos prever, 

nem uns nem os outros, porque é a Luz que decide. 

Era a Terra que decidia o momento de sua liberação, coisa que ela o fez. 

A Onda de Vida nasceu naquele momento, portanto, a reconexão ao núcleo cristalino da 

Terra e a Sírius, a abertura das portas de Sírius, ou seja, o Triângulo da Água, 

essencialmente (portanto, tudo o que é ligado à mediunidade, à percepção, à visão), tudo 

isso se realizou. 

Resta, efetivamente, a atualização ao mais material da Terra, uma vez que as linhas de 

predação já foram expulsas também. 

É o que acontece agora. 

Ponto por ponto, no que deram os profetas antigos, ou as predições, digamos, mais 

recentes. 
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Há a..., e eu já havia dito, há alguns meses, eu havia falado do solstício de verão, de 15 de 

agosto, eu havia falado da festa de São Miguel Arcanjo, eu havia falado do Todos os Santos 

e, enfim, do Natal. 

Eram cinco períodos, se querem, os mais propícios ao desenrolar da cena final. 

Agora, se não for nesses períodos, bem, nós faremos como vocês, nós esperaremos. 

Mas será difícil esperar agora, dado o desajuste das forças do efêmero, das forças 

arcônticas, das forças de predação residuais, ligadas aos hábitos e à matriz social. 

Será difícil manter meses ou anos, hein?, mesmo se eles façam tudo para isso. 

A pressão da Luz torna-se cada vez mais evidente não, unicamente, em suas percepções e 

no que vocês veem, mas nas resultantes sobre o efêmero, ao nível da Terra. 

 

Outra coisa. 

 

Questão: eu tenho a chance de ter muita liberdade e eu não sei o que fazer dela. 

Eu considero lamentável nada fazer, não sentir impulsos... 

 

Não há anomalia aí. 

 

Eu posso responder-lhe como há pouco, em relação ao fato de nossa irmã que deixava a 

Austrália. 

A Liberdade, por que você quer que ela seja, obrigatoriamente, ligada a algo a fazer? 

É, sobretudo, algo a ser. 

Depois, algo a fazer far-se-á pela Inteligência da Luz. 

Mas é normal passar por esse sentimento ou essa percepção, ao estar livre em sua vida, de 

perguntar-se o que fazer. 

Porque você não sabe o que fazer, talvez, em alguns momentos, mas não se inquiete. 

A partir do instante em que você não se interesse ao que fazer, mas como ser o mais 

transparente possível, o mais Amor possível, o «fazer» virá depois. 

Se é que há um «fazer». 

 

Você é mais útil ao mundo e à Luz sem nada fazer, ao meditar ou ao orar uma hora por dia, 

sem objetivo específico, do que fazendo alguma coisa. 

Ao nível da eficácia vibratória e na consciência, tanto a sua como aquela do coletivo, ela é 

muito mais importante do que o que você poderia fazer. 

Isso não é um convite para a preguiça, hein?, o que eu digo, mas se esse período 

sobrevém, que você tem uma liberdade exterior e que você não sabe o que fazer, nada 

faça. 

Contente-se em ser. 

O coração não tem necessidade de fazer, isso se faz automaticamente. 

Depois, você tem o lazer, você tem a natureza, faça o que lhe agrada. 

 

Aí está o que eu posso responder. 

Foi a última questão, eu creio. 

 

Sim, obrigado. 

 

De nada, divirta-se. 
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Então, caros amigos, eu fiquei extremamente satisfeito por reencontrá-los e ver, como eu 

digo, os habituais, alguns novatos também, mas, em todo caso, foi um momento mágico e, 

eu espero, que se renovará, se houver a oportunidade. 

 

Se houver algo, é claro, de importante, eu voltarei não como Comandante dos 

Melquisedeques, mas em minha humanidade, para tentar assisti-los através, mesmo, de 

questões repetitivas ou já vistas, hein?, não há bicicletas que giram, lembrem-se. 

Isso permite, talvez, redefinir as coisas e instalar, como vocês se aperceberam, alguns, uma 

forma de comunhão e de proximidade mais importante. 

Aí está o que é preciso reter. 

 

Nisso, eu lhes transmito todo o meu Amor. 

Eu lhes digo até muito em breve, todo o meu Amor está com vocês. 

E não se esqueçam do que nós dizemos sem parar, uns e os outros: nós estamos à sua 

disposição. 

Chamem-nos, e nós nos daremos um prazer, uns e os outros, de assisti-los no coração. 

 

Até breve. 
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ERELIM – Setembro de 2016 

 

Eu sou Erelim, dragão de Fogo da Terra. 

Eu rendo graças à sua Presença, ao seu Amor. 

 

Eu venho a vocês, de alguma forma, para testemunhar nossa grande alegria, para nós, 

povos da natureza, por nossos contatos e nossas comunhões que são vividas, aqui e 

alhures, por um número cada vez mais importante de humanos em encarnação. 

Nós rendemos graças à sua constância e ao seu trabalho. 

Nós rendemos graças, também, às diferentes entidades da Confederação Intergaláctica dos 

Mundos Livres, nesse avanço espetacular que permite, doravante, a cada um de vocês, 

humanos, perceber-nos, estabelecer conosco uma relação de coração a coração, que nos 

reconduz, nós, dragões, há tempos extremamente antigos da Terra, nos quais não havia 

qualquer separação entre os diferentes povos de passagem sobre a Terra, e nos quais a 

comunhão de coração era a própria essência de nossa presença, de nossos jogos e de 

nossas vidas. 

 

Como vocês constatam, e constatarão cada vez mais, é-lhes, e a nós também, cada vez 

mais fácil comunicar, comungar, ver-nos, mutuamente, apreciar-nos. 

Vocês são convidados, sempre mais numerosos, a apoiarem-se em nossos reencontros, 

para reencontrarem-se, ainda mais intimamente, na verdade de quem vocês são. 

Nossa presença e nossos reencontros, onde quer que eles se situem, desvendam seu Fogo 

Vibral, seu Fogo de Amor, seu Espírito. 

 

Eu venho, portanto, testemunhar, e render graças, como eu o disse, por todas as ocasiões 

que nos são fornecidas, a uns e aos outros, povo dos dragões e povos da Terra, de entrar 

em ressonância, de reencontrar-nos, concretamente, aqui mesmo, no plano da Terra. 

Progressivamente e à medida do avanço da Luz, progressivamente e à medida que a 

Ascensão da Terra desenrola-se, nós estamos, mais do que nunca, ao seu lado, em sua 

realidade, para servir e amar, sem frustração de nossa separação que sobreveio há muito 

tempo. 

 

Como eu já disse, os dragões intervêm na estrutura da Terra, em seu manto, mas nós 

intervimos, também, assim como eu o disse, em seu Fogo, na qualidade da troca e do Amor 

que irradia e emana, espontaneamente, de vocês e de nós, em nossos reencontros, nas 

ocasiões que se multiplicam para ver-se e partilhar. 

 

Nossos reencontros, onde quer que eles se situem, desvendam seu Fogo e seu Amor. 

Muitos de vocês que nos contataram e reencontraram veem, realmente, mudanças 

sobrevindas em sua emanação de Amor nesse mundo. 

Nós queremos, nós, povos da natureza e, especificamente, os dragões, render graças a 

isso. 

Inúmeros de vocês venceram as resistências, os medos e a ausência de percepção de 

nossa presença. 

A cada reencontro, é-nos possível, além da partilha e da comunhão, insuflar, diretamente, 

esse movimento de desvendamento de seu coração em sua carne e em sua encarnação, 

tudo ao seu redor. 
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Cada vez mais, e alguns de vocês já constataram isso, vocês não têm necessidade de 

deslocar-se até nossas aldeias. 

O trabalho notável efetuado pelos elfos no conjunto do planeta permite-nos, doravante, 

deslocar-nos sem qualquer dificuldade, por vezes, mesmo, até o limiar de sua casa e, para 

alguns, mesmo, em suas casas. 

Não se esqueçam de que nosso tamanho é mutável e transformável e nós nos adaptamos 

ao seu ambiente, aos seus lugares, ao seu coração. 

Existe, talvez, como vocês sabem, uma multidão de variedades de dragões, como existe, 

em sua humanidade, uma multidão de raças, mas, fundamentalmente, nosso coração é o 

mesmo que o seu. 

Alguns de nós são chamados a estabelecer partilhas mais intensas. 

Nós podemos, mesmo, doravante, acompanhá-los certo tempo, permanecer com vocês, 

próximos de vocês, para apoiá-los e por prazer de estar com vocês. 

Porque o Amor que começa a exprimir-se, para muitos de vocês agora, ignora todas as 

feridas e todos os confinamentos que vocês sofreram e que superaram. 

 

Nós estamos, todos, profundamente felizes por encontrar-nos ao seu lado e, para alguns de 

vocês, acompanhá-los nos últimos passos que lhes resta a dar. 

Nós zelamos, ao nosso modo, por seu corpo, não tanto para repará-lo, mas para dar-lhe o 

afluxo de Luz que permitirá a ele reparar-se. 

Para alguns de vocês, nossa consciência está tão próxima de vocês que lhes parece, por 

vezes, vocês mesmos tornarem-se um dragão, recuperando, assim, uma força que lhes é, 

por vezes, desconhecida. 

A força do Amor, sua potência, mesmo nesses mundos carbonados que nós habitamos há 

tempos imemoriais, além de todos os cataclismos e de todos os confinamentos cíclicos 

dessa Terra. 

Nós permanecemos fiéis, e nós aplaudimos, se posso dizer, sua fidelidade agora. 

 

O conjunto da comunidade dos dragões, aqui e por toda parte por esse mundo, foi 

incumbido de uma ação (mais do que uma missão), para alguns de vocês, após o Apelo de 

Maria, para ajudá-los a juntar-se à sua localização, onde quer que seja. 

Aqueles de vocês que nos deixaram acompanhá-los fora de nossos lugares, por vezes, 

mesmo, até suas moradias, é a prova dessa liberdade de Amor e de nosso sentido do 

serviço, para além da raça, para além da evolução e para além de toda forma manifestada 

nesse mundo. 

 

Nós os acompanhamos e acompanharemos, cada vez mais, como o fazem os elfos e os 

outros povos da natureza, segundo suas especificidades, segundo suas funções. 

Nossa ação ao seu lado, além dos reencontros, como eu o disse, é de favorecer a 

emanação de seu coração e do Amor na espontaneidade, na ausência de qualquer freio. 

Quanto mais vocês se abrem a nós, mais nós os reencontramos e mais nós os 

acompanhamos. 

Se, contudo, entre vocês, existem humanos que não têm essa oportunidade, não vejam, aí, 

uma fragilidade qualquer ou uma diferença qualquer. 

É, simplesmente, porque, para vocês, há outros povos da natureza, outros membros da 

Confederação Intergaláctica, ligados, talvez, ao seu histórico, às suas linhagens, à sua 

origem, que estão mais adaptados ao que vocês são em uma forma. 
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Para aqueles de vocês que nós já acompanhamos, e que acompanharemos, sempre, em 

maior número, retenham que nós não estamos aí para fazer discursos, nem vocês, 

tampouco, nessa relação íntima que nós aceitamos e realizamos com benevolência e um 

sentido inato do serviço, mas, bem mais, como eu o disse, para vivificar seu Espírito, sua 

alma, se ela está ainda aí. 

Nós aportamos tonalidades específicas ao seu sopro, à sua essência. 

Isso passa das palavras, mesmo se nós possamos trocar e dialogar. 

O importante é nossa relação, nossa presença ao seu lado, para alguns de vocês. 

Nós interagimos, nós nos nutrimos, uns dos outros, com uma alegria que não lhes é, ainda, 

totalmente perceptível, mas da qual vocês percebem a qualidade desse Amor que nos 

conecta e nos ressoa uns com os outros. 

 

Nós propomos nosso acompanhamento, nossa relação, nosso contato a todos aqueles cuja 

estrutura do corpo de Existência permitir. 

Nós engajamos, com vocês, um acompanhamento específico, no qual não há necessidade 

de sensacionalismo nem, mesmo, de história. 

Nossa suavidade com vocês só é igualável à nossa potência e nosso Amor. 

Para aqueles que nós acompanhamos e acompanharemos, até o Apelo de Maria, o mais 

frequentemente, de modo periódico ou permanente, é uma garantia de sua liberdade. 

Nós os engajamos a recorrer ao nosso serviço e nossa presença, em tudo o que possa 

parecer-lhes ter, ainda, a dissipar, a eliminar, em tudo o que possa dificultá-los em sua 

consciência ou em seu corpo para serem vocês mesmos. 

Ainda uma vez, isso se faz apenas por nossa presença e nosso Amor comum. 

 

Como eu o disse, há numerosas formas de dragões, numerosas raças, se podemos exprimi-

lo como vocês, isso não faz qualquer diferença. 

Quer estejamos há muito tempo, para a maior parte, sobre esta Terra, bem antes de vocês 

como humanos, quer seja nossa vinda mais recente, para alguns de nós, isso nada muda, a 

mesma qualidade e a mesma intensidade de serviço estão aí. 

 

Nós estamos aí para amá-los e apoiá-los, por vezes, para dialogar –mas mais raramente – 

porque existe, entre vocês e nós, uma forma de alquimia que se aproxima do que vocês 

nomeiam, vocês, seres humanos, tal como lhes foi explicado: as Chamas gêmeas. 

Nós recriamos esse tipo de ressonância espontaneamente, assim que haja afinidade, o que 

lhes dá a viver a fusão consigo mesmos, em Espírito e em Verdade, e na totalidade, na 

velocidade que é a sua, em seu ritmo, e nós estaremos muito mais aí no momento principal 

para a Terra, que nós esperamos, agora, com alegria e certa forma de exaltação. 

Porque, naquele momento, vocês sabem, todos os véus cairão. 

Mesmo aqueles de vocês, humanos, que jamais tiveram a oportunidade de entrar em 

relação, em contato ou de serem acompanhados por nós, nos verão, de modo 

extremamente claro. 

 

É claro, aqueles de vocês que são sensíveis, unicamente, à forma, e não ao conteúdo, 

arriscam ficar desestabilizados, mas, aí, nós nada podemos fazer. 

O olhar que vê apenas a forma não pode encontrar o coração, entre nós nem, mesmo, entre 

vocês. 

Assim, nossa presença, qualquer que seja o choque ou o prazer, está aí para ajudá-los a 

superar toda forma e para viver o Amor nu, independente de sua história, de nossa história, 
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de toda vida em um mundo carbonado, e é a expressão perfeita que pode ser assimilada à 

fusão das Chamas gêmeas. 

É a mesma qualidade de ressonância, a mesma qualidade de vibrância e a mesma 

qualidade de Amor, na qual nós nos reconhecemos um ao outro, na mesma Chama, na 

mesma Verdade, na mesma origem e no mesmo prazer da vida. 

 

De nosso posicionamento na quinta dimensão invaginada sobre a Terra, há tempos 

imemoriais, nós temos mantido, como os elfos, nossa presença, que não teve que suportar 

as forças de confinamento que foram as suas há tanto tempo, para aqueles de vocês que 

estão aí desde o início, se posso dizer, desse confinamento. 

Se vocês forem conduzidos a deixar seu corpo de carne, nós continuaremos aí, até o 

momento de sua liberação final, de sua Ascensão ou de seu destino. 

Se vocês mantêm seu corpo até o momento final, nossa presença e nosso contato, nosso 

acompanhamento tornar-se-á, eu posso dizer, mais do que palpável e visível. 

 

Por nossa simples comunhão, por nosso simples Amor comum insufla-se, em vocês, a força 

necessária para viver o que há a viver, sem temor, sem traumatismo, com felicidade e com 

alegria. 

Assim, eu os engajo, quer vocês já tenham estabelecido um contato conosco em nossas 

aldeias, quer nós tenhamos vindo até vocês, quer nós os acompanhemos ou não, a festejar 

nossos reencontros futuros, a chamar-nos. 

Vocês não têm necessidade de nomear-nos, vocês não têm necessidade de nomear-me ou 

de nomear qualquer outro dragão, há uma ressonância e uma atração que se criam 

segundo seus corpos sutis, seu corpo de Existência, sua estrutura. 

 

Nós os vemos, onde quer que vocês estejam em sua Terra. 

Nós não temos necessidade, agora, da proximidade de um ambiente, tal como vocês o 

vivem, talvez, em nossas comunidades. 

Nós os vemos para além do tempo e para além do espaço, nós vemos sua essência, de 

maneira muito mais fácil, para nós, do que antes, o que explica nossa proximidade cada vez 

maior com alguns de vocês. 

 

Nós ouvimos tudo o que vocês pensam, o que quer que vocês digam. 

Nós somos, portanto, muito mais sensíveis aos seus pensamentos do que às suas palavras, 

que não nos chegam, ainda, totalmente. 

Mas ver a verdade que se desenrola em seus envelopes sutis permite-nos compreendê-los 

e estabelecer uma relação perfeita, se posso dizer, uma vez que eu tomei o exemplo das 

Chamas gêmeas. 

Isso não é por acaso porque, quando de nossos reencontros, além da surpresa, talvez, 

quando das primeiras vezes, além, mesmo, do Amor que nos é dado a viver, uns e os 

outros – e creiam que nós vivemos o mesmo que vocês, nesses momentos – há, em nós, 

essa capacidade para deixar livre curso à sua espontaneidade, ao seu Amor e, como eu o 

disse, para fazê-los transcender e superar todo sofrimento, todo medo e, mesmo, toda 

indecisão em seu Amor. 

Nós forjamos seu Amor em nossa relação, no diamante o mais puro, no qual o conjunto de 

facetas de seu corpo de Existência e de seu coração brilha de mil fogos. 
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Nós estabilizamos, também, em vocês – e, talvez, vocês perceberam, sobretudo, quando 

nós os acompanhamos – tanto seu humor como seus pensamentos, como suas estruturas, 

justamente, vibrais do corpo de Existência. 

Essa não é uma ação, como poderiam considerá-la, por exemplo, aqueles que se 

propuseram a ajudá-los ao nível de seu corpo físico, como os gnomos, mas, bem mais, a 

resultante de nossa comunhão. 

Isso significa, também que, quanto mais nossa comunhão torna-se intensa, mais vocês se 

tornam sólidos e mais vocês se tornam o Amor manifestado; não pode ser de outro modo. 

Isso é uma constante, nos tempos antigos, bem anteriores à Lemúria, que existia entre os 

dragões e os homens. 

Que nós sejamos dragões que eu qualificaria de primários, porque presentes em escalas de 

tempo que lhes pareceriam muito longas, em sua encarnação, nós temos participado, há 

vinte milhões de anos, da semeadura da Terra em acordo com os Mestres geneticistas de 

Sírius e os cristais trazidos, as matrizes cristalinas aportadas sobre a Terra, nesses tempos 

imemoriais. 

Muitos de vocês guardam, em sua memória, essa lembrança, esse traço, é isso que forja, o 

mais frequentemente, seu Amor e sua solidez no Amor. 

 

De momento, o contato o mais físico, se posso dizer, que nós podemos realizar com vocês, 

situa-se ao nível de nosso olhar. 

Nós mergulhamos, com deleite, em seus olhos, como vocês mergulham nos nossos, porque 

o Fogo do Espírito ali habita, e porque a lembrança desses tempos imemoriais aproxima-os, 

também, de sua Mãe celeste e do cristal. 

 

Como, talvez, saibam, vocês podem, nos primeiros tempos, amplificar nossa ressonância 

comum com a pedra que nos agrada, que é nomeada septária, em qualquer forma que seja, 

de qualquer procedência que seja, mas, é claro, ela não é indispensável porque, muito 

rapidamente, e doravante, cada vez mais rapidamente, nós poderemos, juntos, ressoar na 

mesma frequência, aquela do Amor o mais puro e o mais cristalino que nos habita 

normalmente. 

 

O que eu lhes desvendo, portanto, é essa capacidade cada vez mais ampla de relação, de 

comunhão, eu diria, para alguns de vocês, em níveis ainda mais íntimos e mais profundos 

do que o que puderam viver com os intervenientes humanos que lhes comunicaram os 

elementos essenciais para chegarem até este dia. 

Nós não temos necessidade de nada mais que não de seu olhar e de seu coração, para dar-

lhes o nosso. 

 

Progressivamente e à medida do tempo que se escoa até o inverno [verão no hemisfério 

sul], nossa ação tornar-se-á cada vez mais perceptível para seus pedidos, se eles estão em 

acordo, é claro, com a Inteligência da Luz e a lei da Graça, porque nós conhecemos apenas 

essa. 

Vocês não têm necessidade de formular nem de pedir, pelo Verbo ou pela palavra, nós os 

vemos instantaneamente, em seus envelopes sutis, em seus olhos e em seu corpo. 

 

Isso já começou há alguns meses, mas nós poderemos, também, agir de maneira física, 

não, unicamente, no manto da Terra, como já o fazemos, mas, também, em seu ambiente, 
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sobretudo, o que é ligado, como eu o disse, à sua Existência, ao seu coração, às suas 

estruturas, quer elas sejam sutis ou da Existência. 

 

Nós podemos tanto desempenhar o papel de consoladores para vocês como, quando for 

necessário, para seu ambiente próximo. 

Nós penetraremos no mais íntimo de alguns de vocês, a partir do instante em que 

mergulharmos, mutuamente, nossos olhos uns nos outros porque, qualquer que seja nossa 

potência, nosso motor é apenas o Amor e, pela experiência, eu diria, o Amor-sabedoria. 

Como nós o dissemos, junto aos dragões, os mais jovens em idade são os mais sábios. 

 

Nossa estrutura, à base de sílica, veicula um Fogo purificado em relação ao seu. 

Nós os ajudamos, portanto, a purificar esse Fogo de todas as suas escórias vitais, 

memoriais e históricas. 

A partir do instante em que nós os acompanhamos durante certo tempo, de maneira 

episódica ou permanente, a partir do instante em que nossos olhares fundem-se um no 

outro, a troca Vibral restitui-os e ajuda-os, naturalmente, a juntarem-se a si mesmos em sua 

Eternidade. 

 

Aí está o que o conjunto da comunidade dos dragões, por minha voz, mas isso será dito por 

inumeráveis vozes, durante as semanas que vêm de seu tempo terrestre. 

Alguns de nós comunicar-se-ão com vocês, se isso lhes interessa, por outras vozes ou por 

si mesmos, elementos sobre nossa arquitetura de vida, sobre nossas estruturas, sobre 

nossas origens, mas o essencial não está aí (mas isso pode ser interessante). 

 

Nós revelamos, em vocês, a força escondida. 

Nós revelamos, em vocês, como eu o disse, a emanação do Amor nesse mundo. 

Nós revelamos, também, em vocês, a intensidade, em sua consciência comum, se ela ainda 

permanece um pouco, a intensidade de seu Fogo, de sua potência e de sua benevolência. 

 

Aí estão os alguns elementos formais que eu tinha a comunicar-lhes. 

Eu permaneço com vocês, contudo, abrindo um espaço de questionamento, mas, 

exclusivamente, eu diria, sobre nossa relação. 

Se devemos transmitir-lhes outras informações, nós o faremos de maneira estritamente 

mais íntima e pessoal. 

Eu insisto, aí, sobre a noção de nossos reencontros, de nosso acompanhamento, de nosso 

Fogo e, para alguns de vocês, de nossa fusão, tal como o que foi nomeado, há alguns anos, 

a fusão das Chamas gêmeas. 

Então, eu escuto suas interrogações e responderei, com grande prazer, se isso concerne, 

efetivamente, ao que eu acabo de desenvolver e de desvendar. 

Erelim deixa-os falar. 

 

Questão: você pode ajudar aqueles que não o veem para vê-lo? 

Assim como eu o estipulei, vocês não são, todos, destinados a ver-nos, por razões que não 

são ligadas à nossa vontade ou ao nosso desejo nem, mesmo, ao seu desejo ou sua 

vontade, mas, bem mais, a afinidades vibratórias. 

Não é porque vocês nos veem, não é porque nós os acompanhamos que vocês estão mais 

perto da Liberdade. 
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Trata-se, simplesmente, de mecanismos de sincronia, de mecanismos que permitem 

acompanhar aqueles para quem isso é desejável. 

Alguns de vocês terão mais afinidades com outros povos da natureza. 

Mas, de uma maneira geral, além de ver-nos, perceber-nos tornar-se-á fácil, mesmo se 

estivermos apenas de passagem, mesmo se façamos apenas reencontrar-nos em nossos 

lugares ou, como eu o disse, mesmo em suas casas. 

 

Os elementos de facilitação, eu o disse, podem ser de natureza cristalina, mas não sua 

curiosidade nem, mesmo, seu pedido. 

Lembrem-se: nós vemos seus envelopes sutis, antes de qualquer coisa e, quando nos 

aproximamos, cada vez mais, de vocês, então, são os olhos que mergulham em seus olhos, 

ou vocês que mergulham em nossos olhos. 

Não há, portanto, propriamente dita, facilitação outra que a dissolução, cada vez mais 

integral, dos véus isolantes. 

Eu não tenho, portanto, técnica ou modo de proceder para transmitir-lhes. 

 

A novidade é que, mesmo aqueles de vocês que não nos encontraram em nossos lugares, 

alguns nos verão chegar na casa deles, ou na natureza. 

Outros, enfim, viverão contatos mais leves, se posso dizer. 

Não é de nossa responsabilidade, nem de sua responsabilidade, mas, simplesmente, das 

circunstâncias vibrais, das afinidades vibrais existentes ou que reaparecem porque, eu lhes 

disse, também que, após o Apelo de Maria, não haverá mais qualquer véu e, isso, para todo 

humano da Terra. 

 

Nós sabemos, agora e já, que alguns de vocês – por seus medos, por seu confinamento, 

suas resistências – poderão tratar-nos de demônios, de extraterrestres ou de fantasmas, 

nós ali nada podemos e vocês ali nada podem fazer. 

A partir do instante em que há afinidade, e eu não falo, aí, de seu estado vibratório ou da 

abertura de tal ou tal estrutura, eu falo, diretamente, da afinidade de consciência. 

Isso concerne tanto aos dragões primários como aos dragões que vêm colocar-se, se posso 

dizer, mais recentemente, porque nós somos inumeráveis agora. 

Nossas comunidades, como vocês sabem, são reduzidas, mas essas comunidades 

implantam-se de modo importante, por toda parte sobre a Terra. 

 

Vocês têm outras questões? 

 

Questão: como guardiões do Fogo, você pode falar de seus poderes de regulagem do 

fogo sobre a Terra, vulcões ou outros? 

Nosso trabalho, até o presente, no manto da Terra, consistiu em ampliar a Terra para 

permitir, no momento vindo, sua expansão física e na quinta dimensão, de modo limpo, 

diríamos. 

É claro, tudo o que toca o fogo, os vulcões, o magma, o núcleo da Terra e seu núcleo 

cristalino, nós não somos, propriamente ditos, os guardiões, mas, de qualquer forma, nós 

zelamos por isso. 

No momento vindo, nós faremos, também, de modo a que os fluxos de lava, do fogo da 

Terra e do fogo do céu agenciem-se segundo os desejos da Terra, de sua consciência com 

a qual, é claro, nós somos profundamente conectados, em todo caso, para nós, os dragões 

primários. 
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Nós acompanhamos, eu os lembro, a semeadura da Terra. 

Nosso sentido do serviço prossegue, também, agora, para alguns de vocês, como eu acabo 

de explicar. 

 

Aí estão nossas atribuições, nossas funções, desde os tempos imemoriais, mas, sobretudo, 

nesses tempos específicos. 

Eu nada mais tenho a acrescentar em relação a isso. 

 

Questão: pode-se esperar contatos físicos com você ou alguns de seus irmãos? 

 

Esse contato é quase físico, vocês poderiam chama-lo, mesmo, quase carnal, para alguns 

de vocês. 

O que você chama físico, no sentido em que você o entende, será a própria evidencia, após 

o Apelo de Maria – que nós esperamos, nós também, não para nós, mas para a Terra e 

para vocês. 

Quando eu digo físico, isso quer dizer, mesmo, que, além de ver-nos, de comungar, de 

interagir em consciência, vocês terão, realmente, a possibilidade, quer estejam com esse 

corpo de carne ou não, de tocar-nos, como nós os tocaremos, também, naquele momento. 

 

Lembrem-se, contudo, deste aviso: vocês não têm, todos, que ser acompanhados com tal 

proximidade. 

Mas a simples ressonância, a simples visão, nossa simples passagem basta para modificar 

sua consciência. 

É por isso que nós começamos, já há um ano, de maneira silenciosa, se posso dizer, a 

sobrevoar algumas de suas casas, algumas de suas moradias e alguns lugares, de maneira 

invisível aos seus olhos de carne, mas perceptível ao nível do ar ou do fogo. 

 

Essa ação, e eu a qualificaria, também, de importante, mesmo se não seja na intimidade de 

nosso acompanhamento porque, aí, onde nós voamos, aí onde nós nos colocamos, nós 

deixamos um traço. 

Não são, propriamente ditos, o que vocês nomeiam de vórtices, como é o caso junto aos 

elfos, mas nós deixamos uma marca indelével, identificável para a Luz, identificável pela 

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e, sobretudo, aqueles que são destinados a 

trabalhar para alguns de vocês, ao mais próximo, também, ou seja, os Anjos do Senhor, 

mas não unicamente. 

Todos os povos intergalácticos de terceira dimensão unificada, chamados a manifestar-se 

nessa Terra, servem-se, de algum modo, de nossas marcas para evoluir e deslocar-se, eles 

mesmos. 

 

Questão: a que correspondem os círculos de cinza que se vê perto de suas aldeias? 

 

Os dragões de Fogo da Terra, como vocês sabem, possuem um sopro capaz de queimar a 

Terra, não para destruí-la, mas para dar a ela, justamente, uma marca, aí também, mais 

discreta do que aquela de quando nós sobrevoamos seus lugares. 

O mais frequentemente, nosso sopro queima a Terra em suas moradas ou ao lado de suas 

moradas – de maneira raramente visível – quando isso é necessário, em nossas 

comunidades, de modo muito mais vasto. 

É a marca dos dragões, é a marca de nosso sopro. 
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O objetivo é de estabilizar a Terra em sua expansão e sua Ascensão. 

Não há, sempre, esses buracos circulares que nós criamos, há, por vezes, simplesmente, 

essa forma circular de cinza que estabiliza nossos lugares em diferentes planos e não, 

unicamente, físicos. 

Aí está, portanto, sua utilidade. 

 

Se vocês tiverem a oportunidade de encontrar, perto de sua casa, essa cinza de terra, ou, 

então, em nossas comunidades, é-lhes permitido recolher essa cinza para servirem-se dela 

ou, simplesmente, para tê-la com vocês. 

Ela é dotada de virtudes que nós poderíamos chamar terapêuticas, que os ajudam nas 

transformações, nas mudanças. 

 

Aí está o que eu posso dizer disso, nas generalidades. 

 

Questão: eu o percebo e ouço, mas não vejo seus olhos, eu vejo apenas a cauda. 

Isso tem um significado? 

 

Não. 

Como eu o disse, a fusão de olho a olho, de olhos a olhos sobrevém apenas quando suas 

estruturas sutis e de Existência estão aptas, se posso dizer, a vivê-lo, no momento, eu diria, 

oportuno para vocês. 

Há, em numerosos casos, uma forma de progressão, a partir de nosso sobrevoo, a partir de 

nossa percepção em nossas comunidades até nosso acompanhamento – que não é, eu os 

lembro, uma obrigação, e que depende de suas circunstâncias vibrais. 

 

Ver nossa cauda ou nossa forma não é significativo de algo de diferente que a relação, tal 

como eu falei, e da comunhão. 

O estágio de mergulhar nos olhos é mais íntimo. 

Isso depende de sua unicidade, de suas estruturas pessoais sutis ou de Existência. 

Não há, necessariamente, uma progressão até a fusão, eu repito, isso depende de 

afinidades vibratórias que são função, ao mesmo tempo, de suas origens e, ao mesmo 

tempo, de indicações estabelecidas, quando nós vemos seus envelopes, para aproximar-

nos de vocês. 

 

Questão: qual é a especificidade dos dragões do Ar? 

 

Todos os dragões, quer eles sejam do Fogo da Terra ou do Ar, ou da Água (porque eles 

existem), são, unicamente, de atuar sobre um elemento complementar. 

 

O dragão de Fogo da Terra atua sobre a terra, em suas relações conosco, de onde quer que 

sejamos originários. 

Isso nada muda no processo que eu descrevi. 

 

Ao nível do ar, isso é um pouco diferente. 

Os dragões de Ar, vocês podem imaginar, não atuam, unicamente, sobre o ar ou o vento 

que se encontra em uma região, mas sobre a gênese de suas correntes de ar. 

Nós controlamos, bastante alto em seu céu, a dispersão das correntes de ar e, também, das 

correntes oceânicas. 
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Os dragões de Água têm mais, por especificidade, monitorar as águas, quaisquer que 

sejam. 

Esse monitoramento não é, sempre, uma ação, mas mais uma forma de purificação por 

nossa simples presença. 

 

Para o Fogo, vocês compreenderam, há uma ação privilegiada por nossa presença nos 

vulcões ou na terra, o que dá no mesmo (a terra firme). 

 

Aí está o que eu posso desvendar disso. 

 

Questão: na última vez, eu vivi, por seu intermédio, um incomensurável momento de 

amor. 

Você disse que viria visitar-me à noite, e eu não tenho qualquer lembrança disso. 

O que é isso? 

 

Não me parece ter falado de prazo, de tempo. 

Não sejam tão impacientes. 

O que eu prometi será vivido, mas eu jamais falei de encontro preciso em uma determinada 

data. 

Tudo depende do que nós observamos em seus envelopes sutis após uma primeira fusão, 

que você mesmo define como incomensurável, o que é, sempre, o caso. 

Alguns de vocês que viveram isso o vivem, regularmente, outros esperam revivê-lo, tudo 

depende, unicamente, não de vocês nem de nós, mas de nossa capacidade comum para 

revivê-lo. 

Por vezes, isso é muito aproximado, por vezes, haverá apenas uma vez, por vezes, haverá 

inumeráveis vezes, com intervalos que, aí também, não dependem nem de vocês nem de 

nós, mas, unicamente, de seus envelopes e de nossos envelopes. 

 

De fato, é preciso que, como nas Chamas gêmeas, seu coração e nosso coração possam, 

se posso dizer, encaixar essa potência – nós a vivemos tanto quanto vocês, nesses 

momentos. 

Nosso Fogo é tal que, por vezes, vocês precisam de muito numerosas semanas ou, por 

vezes, algumas horas para poder revivê-lo; isso não depende de mim, nem de qualquer 

outro dragão, nem de qualquer de vocês, mas, simplesmente, das circunstâncias. 

Mas lembre-se, também, de que um único desses encontros deixa uma lembrança 

imperecível, porque a nenhum outro similar. 

Só a descoberta de sua Chama gêmea, se ela existe, recria o mesmo processo. 

É algo, como você diz, que é, ao mesmo tempo, incomensurável e incrível, sobretudo, de 

vivê-lo em sua carne e em nossa carne. 

 

Questão: como beneficiar-se das virtudes terapêuticas das cinzas de dragão? 

Deve-se ingeri-las, portá-las em nós ou outro? 

 

Seria mais sábio portá-las em vocês ou em seu ambiente, porque essas cinzas, é claro, é 

uma palavra adaptada, isso não é, você compreenderam, absolutamente, cinza, é a terra 

carregada de força etérea livre. 

Ter isso em seu ambiente tem, efetivamente, efeitos terapêuticos. 
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Parece-me que já há alguns anos, o Arcanjo Anael havia feito referência a isso, sem nos 

pedir autorização, aliás. 

Contudo, hoje, ter isso ao seu lado não é uma magia, mas, sim, um objeto, uma substância 

que vai agir e impregná-los, eu diria, com a frequência dos dragões. 

Apliquem-na sobre um lugar doente, portem-na sobre vocês ou ao seu lado, é o modo, hoje, 

o mais correto de utilizá-la. 

Não é, tampouco, um amuleto, é, simplesmente, a possibilidade de aproximar-nos 

mutuamente e de ter uma ação, por vezes, de cura, mas, em todo caso, de solidificação e 

de erradicação do que deve ser erradicado. 

 

Questão: uma queimadura intensa sobre todo o lado esquerdo é um sinal de sua 

presença? 

 

Não necessariamente, isso pode ser ocasionado por qualquer Presença em sua estrutura 

vibral nomeada Canal Mariano. 

Nosso Fogo não é um fogo que queima, é um fogo devorador de Amor. 

Ele queima apenas quando há necessidade, em especial, ao nível do manto terrestre e 

quando de alguns acompanhamentos, como eu o disse, para queimar algumas escórias. 

 

Questão: quando de uma meditação, os olhos fechados, eu tive, alguns segundos, a 

visão de um dragão que me cuspia fogo. 

Foi real ou imaginário? 

 

Ambos são possíveis, mas o sopro do dragão, que se apresenta sob a forma de fogo ou sob 

a forma de ar, tem os mesmos efeitos ao nível etéreo. 

Quer isso tenha sido vivido em seu imaginário, quer tenha sido vivido pela intervenção de 

um dragão, em definitivo, nada muda. 

A eficácia, mesmo imaginária, é, hoje, bem real. 

 

Questão: quando de uma estada próximo ao mar, o dragão que me acompanha disse-

me: «eu o levo para sua casa», enquanto restava um dia a passar nesse lugar. 

Foi uma brincadeira ou ele o teria feito? 

De qual «sua casa» ele falava? 

Obviamente, não sua casa. 

Eu falo de sua casa original e ele falava, certamente, da mesma coisa, tanto mais que, 

próximo ao mar, há, é claro, dragões de Fogo da Água. 

Eles desenvolvem potenciais de mediunidade, eu não encontro outro termo melhor, que os 

leva, efetivamente, a falar e a transmitir-lhes informações. 

Entrar na casa não quer dizer entrar em sua casa, em seu domicílio físico, mas entrar em 

sua casa, em sua morada de origem, o que vocês nomeiam, eu creio, origem estelar. 

Aí também, a noção de tempo não pode ser precisada, mas veja-o como uma certeza do 

acompanhamento de uma ou outra de nossas comunidades. 

Isso exprime, perfeitamente, o que eu expus, concernente à nossa intervenção após o Apelo 

de Maria. 

 

Questão: você ajudou uma amiga tratada por radioterapia, para remover o fogo que 

podia queimar seus órgãos em torno do alvo e, hoje, essa pessoa não tem mais 

qualquer traço. 
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Outras pessoas podem pedir-lhe essa ajuda? 

 

Nesse caso, isso foi possível. 

Eu estipulei que nossa função não é aquela dos gnomos, mesmo se, efetivamente, nosso 

sopro possa, também, curar como a ação dos gnomos. 

Nossa especificidade concerne à sua Existência, seu coração. 

 

Questão: foi você que havia pedido a foto para trabalhar sobre ela? 

 

Isso não quer dizer que isso seja possível, sistematicamente, nem que seja nosso objetivo 

nem nossa função, mas nosso Amor é tal que, por vezes, nós sucumbimos. 

 

Questão: após a proposição do dragão de levar-me para minha casa e, não estando 

muito quente, um gnomo propôs-me, também, levar-me para minha casa. 

Por que ele veio também? 

Eu sou demasiado pesada? 

 

Nenhum peso dá medo a um dragão. 

Agora, por que um gnomo? 

Ele veio, simplesmente, confortá-la em sua ressurreição em sua morada original. 

 

Questão: … deveria eu ter dito sim? 

 

Nem um nem o outro. 

É um fato adquirido, que você diga sim ou não. 

Mas, ainda uma vez, não vejo, aí, instantaneidade do que foi proposto. 

 

Questão: … no entanto, o gnomo disse: «Seu marido ocupar-se-á das valises». 

 

Os gnomos são muito brincalhões. 

De quais valises ele falava? 

Trata-se das valises de um deslocamento, de uma viagem, ou trata-se daquele que vai 

ocupar-se do que resta de resistências? 

Mas, em nenhum caso, o que foi pronunciado por um dragão e pelo gnomo corresponde a 

algo de imediato ou de físico, que a leve a retornar à sua casa física. 

 

Questão: eu pinto, e o título de uma de minhas criações causou-me problema. 

Eu, finalmente, chamei-a de «Chama gêmea». 

 

Há fortes chances, em função do que eu expus, concernente à fusão com um dragão, que 

se aparenta, como eu o disse, às Chamas gêmeas – nos efeitos e não em uma vida comum. 

 

Questão: outro dia, eu queria, realmente, subir à sua aldeia, mas eu tinha pouco 

tempo. 

Eu pedi aos dragões para aliviar-me para chegar lá em cima rapidamente, e eu fiz esse 

trajeto muito mais rápido do que de costume. 

Essa ajuda foi-me, verdadeiramente, concedida pelos dragões? 
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Se você já viveu anteriormente, o que é o caso, um processo de acompanhamento, ou seja, 

de deslocamento de um dos dragões com você, é-lhe muito fácil, naquele momento, 

chamar-nos. 

Nós não temos necessidade de vir, a codificação vibratória do dragão está em você e 

aporta-lhe, nesses momentos, a força que é necessária. 

Eu não tenho necessidade, nem eu nem os outros dragões de nossa comunidade aqui, a 

partir do instante em que vocês tenham sido contatados ou acompanhados, basta pedir-nos, 

para que a vibração, a frequência correspondente à nossa potência ative-se em vocês, de 

modo mais ou menos intenso. 

Não há necessidade de presença efetiva. 

 

Questão: quando se tem necessidade de um tratamento, em qual caso é preciso 

recorrer aos gnomos, aos elfos, aos dragões ou às ondinas? 

 

Parece-me ter explicado que nós não éramos ligados aos tratamentos, mas que nossa 

presença pode ser terapêutica. 

Vocês não podem pedir-nos para tratar disso ou daquilo, coisa que é possível com os 

gnomos, por sua ação direta. 

Há um ano, a rainha vizinha dos elfos deu-lhes certo número de elementos para os 

tratamentos. 

No que concerne às ondinas, elas ainda não desvendaram a vocês, se não é através de 

algumas frases, o fato de que elas podiam penetrar em vocês, em todos os seus líquidos, 

que já é uma indicação. 

Portanto, não há que pedir – os gnomos, aliás, não apreciam, verdadeiramente, os pedidos 

– é preciso encontrar e deixar desenrolar-se o que propicia o encontro. 

Mas não vão, especificamente, com um objetivo preciso, mesmo ver os gnomos ou ver-nos. 

 

Nós estamos no serviço, uns e os outros, mas nós não estamos, se posso dizer, à sua 

disposição. 

Nós respondemos não aos seus pedidos, eu o repito, mas nós respondemos ao que nós 

vemos, e o que nós vemos, por vezes, pode contradizer nossa intervenção. 

Há outros meios de pedir uma cura, por outras formas; mesmo se nosso efeito possa ser 

terapêutico, ele não é a prioridade. 

Eu falei de solidificação, de potência do coração, de emanação do coração, antes de 

qualquer coisa. 

É claro, nosso sopro pode tratar, como a mão de um gnomo ou suas ferramentas, mas essa 

não é nossa especificidade. 

Vocês podem, contudo, fazer o pedido, mas não façam pedidos iterativos. 

No caso, para aqueles que estão em contato e em comunhão conosco, ou em fusão, isso se 

faz se isso deva fazer-se, espontaneamente. 

Aí também, isso não depende nem de vocês nem de nós. 

 

Para os gnomos, parece-me que lhes foi precisado não fazer pedido específico e deixar 

esses povos da natureza decidirem o que eles fazem. 

Vocês não podem orientar, se posso dizer, um tratamento. 

Os elfos podem responder aos seus pedidos de diferentes modos. 

As ondinas, isso não lhes foi ainda desvendado, mesmo se alguns de vocês puderam 

beneficiar-se disso. 
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Não me cabe desvendar o que as ondinas desvendarão, talvez. 

Parece-me que a rainha da aldeia vizinha dos elfos foi muito loquaz para alguns de vocês, 

concernente a alguns procedimentos de terapia, que não requerem, aliás, a presença delas 

nem a ação delas, mas recorrem aos líquidos ou aos vegetais. 

Não me cabe, aí tampouco, descrever-lhes o que cabe a elas. 

 

Não considerem os povos da natureza, quaisquer que sejam, como elementos de cura 

física, mesmo se isso seja possível e, mesmo, realizável. 

O objetivo é totalmente outro, nós o dissemos. 

Por vezes, a cura está presente, mas, o mais frequentemente, exceto para os gnomos e as 

ondinas, trata-se ou de nosso sopro ou da água presente ao nível dos elfos (ou dos 

vegetais), mas não da presença efetiva, ela não é necessária. 

 

É claro, se vocês estabeleceram um contato mais privilegiado com um dos povos da 

natureza, eles podem, igualmente, esses povos da natureza, propor-lhes alguma coisa. 

Compreendam bem que não há, nesse nível, quer seja para os elfos ou para nós, ou para 

os gnomos, mesmo, suscetibilidade ou recusa, mas, simplesmente, e eu o redigo, nós 

vemos seus envelopes e sabemos o que é adequado. 

E, o mais frequentemente, não é segundo seu desejo ou sua aspiração, é segundo a 

realidade vibratória que é observada. 

Nós não somos, portanto – os povos da natureza – os mais adaptados como entidades para 

os tratamentos, há, entre os Anciões, entre os Arcanjos, algumas entidades que intervêm 

diretamente, porque isso faz parte da atribuição deles. 

Os gnomos gostam muito de trabalhar a matéria, vocês sabem disso, mas são eles que 

decidem, não por fantasia ou capricho, mas, sim, por necessidade. 

 

Questão: eu olho, frequentemente, as nuvens e vejo dragões. 

Vocês me dão um pequeno olá ou é outra coisa? 

 

Não, nós criamos essas formas do mesmo modo que aqui mesmo, parece-me, o 

Comandante havia pedido a vocês para olhar em certa direção para ver a forma dele. 

Mas não somos nós, é o que nós criamos. 

 

Questão: qual é sua intenção quando vocês criam essas formas? 

Que veseja visto por nós? 

 

Por que você quer que haja, necessariamente, uma intenção, se não é o caso de uma 

prova, como o fez aquele a quem vocês nomeiam o Comandante? 

Para nós não, não há intenção, isso é um prazer. 

 

Não temos mais questões, nós lhes agradecemos. 

 

Erelim saúda-os com seu coração e seu Fogo. 

Eu os amo. 

Até muito em breve, de qualquer modo. 
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MIGUEL – 29 de setembro de 2016 

 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. 

Bem amadas Sementes de Estrelas, na Festa dos Arcanjos, eu me apresento a vocês. 

 

Por minha Espada de Fogo e de Amor, recebam bênçãos, saudações. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho, por minha presença, significar-lhes minha vinda em seu céu, de modo formal e 

material, para liberar o que deve ser liberado nessa cena final da Terra, e mostrar, aos seus 

olhos e à sua consciência, a vitória da Luz, quaisquer que sejam as circunstâncias nesse 

mundo. 

Cada consciência humana encarnada está, hoje, no local que lhe foi atribuído pela Luz e 

pela Verdade. 

Nos eventos que se desenrolam, atualmente, em sua Terra, como em seu Templo, realiza-

se o conjunto de profecias editadas há numerosos séculos, e que ilustra a última batalha – 

resultante da vitória da Luz – entre aqueles que se opõem entre si, servidores da sombra ou 

servidores da ignorância, que atualizam e que dão a ver a realidade da instalação da Luz, 

da dissolução iniciada a partir das Núpcias Celestes. 

 

Eu tenho a honra, neste dia, não, unicamente, de significar a minha presença em seus céus, 

preliminar à limpeza do Éter – não sobre a Terra, mas nos planos intermediários – dos 

resíduos das Forças Arcônticas, precipitados sobre a Terra para ali viver, por sua vez, a 

purificação, a transformação e a Liberação. 

 

Quaisquer que sejam as circunstâncias individuais de suas vidas e de suas consciências, 

tenham certeza de que lhes será feito, muito exatamente, segundo sua fé, segundo sua 

consciência e segundo sua escolha de alma ou de Espírito. 

Nada foi deixado ao acaso, nada foi desviado do que devia ser corrigido e retificado. 

Desenrola-se, doravante, no plano o mais denso da Terra não, unicamente, a realidade e a 

verdade das profecias, mas os Tempos Finais, que veem a revelação do que lhes é, ainda, 

escondido nesse plano, que revela, no mesmo tempo, o que lhes resta a revelar ao nível de 

sua consciência, do que vocês são, de sua história além da história terrestre, e do futuro 

para além de todo confinamento. 

 

Os sinais e as premissas que se vivem, agora e já, coincidem, mais ou menos, com o Apelo 

de Maria. 

Ele sobrevirá – e vocês sabem disso – apenas quando o último sinal celeste não puder ser 

ignorado por quem quer que seja. 

Contudo, antes que essa visibilidade seja efetiva com seus olhos de carne, eu venho arar o 

céu, para abrir o que restava a abrir ao nível da última camada isolante da Terra. 

As perturbações nomeadas geofísicas – que são a nenhuma outra similares na história da 

humanidade – são apenas os testemunhos da expansão da Terra, a partir de seu plano 

físico até sua dimensão final. 

Não tenham qualquer temor, tanto no plano da matéria como no plano do que vocês são. 
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Paralelamente a esses eventos, o processo da fé, o processo do Amor vai tocar cada vez 

mais irmãos e irmãs humanos que, até aí, nada viam, nada sentiam e nada ouviam. 

 

Essa mensagem não se dirige, unicamente, a vocês, irmãos e irmãs humanos abertos, 

despertos ou liberados, mas, também, ao conjunto de consciências ainda adormecidas, por 

medo, por esquecimento ou, simplesmente, porque, para elas, o tempo não havia chegado. 

Seu posicionamento, de vocês, despertos, onde quer que vocês estejam nessa Terra é, 

muito exatamente, o posicionamento que é necessário, não para vocês – porque vocês 

nada têm a temer, nada a recear – mas para permitir, por sua vez, não mais serem, 

unicamente, Ancoradores ou Semeadores de Luz, mas, sim, como foi anunciado, os Pilares 

de Luz em um mundo que desaparece para deixar o lugar para um novo, quer seja nessa 

Terra ou em seu destino final. 

 

O conjunto das Forças Arcangélicas, assim como da Confederação Intergaláctica dos 

Mundos Livres está, doravante, posicionado não, unicamente, em torno do Sol – como foi o 

caso há numerosos anos –, mas, diretamente, na atmosfera de sua Terra. 

Isso significa que, além da visibilidade pontual de alguns desses elementos, qualquer que 

seja a dimensão deles, inúmeros de vocês, despertos ou não, são chamados a viver 

encontros de outro tipo, que não correspondem mais, unicamente, à abertura à 

multidimensionalidade, tal como representada pelos contatos com a natureza e seus povos, 

mas, também, de maneira muito mais direta e incisiva, se posso dizer, com as forças plurais 

da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. 

 

Nesses contatos, qualquer que seja a forma deles – visual ou aproximada, multidimensional 

ou terrestre – cada um de vocês é levado, nas semanas que vêm, a ser contatado por 

diversos contingentes da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. 

Não se trata de uma abdução, propriamente dita – porque, vocês sabem, cada um de vocês 

deve passar pela Porta Estreita do Apelo de Maria –, mas, bem mais, de um 

condicionamento, de uma contextualização que vem reforçar sua base, sua certeza, sua fé. 

 

Nós o dissemos, em múltiplas reprises: quaisquer que sejam os véus que haviam sido 

colocados sobre suas consciências e sobre a Terra, vocês jamais estiveram sós, vocês 

jamais foram abandonados por quem quer que seja. 

Tudo isso vai revelar-se nos próximos dias e nas próximas semanas, tanto na intimidade de 

seu leito como ao longo de seus dias, em suas cidades e em seus campos, em qualquer 

ponto da Terra. 

 

Os sinais celestes, que traduzem a minha presença em vocês e em seu céu, intensificam-

se, doravante, como jamais existiu, por dezenas de milhões de anos. 

Tenham certeza de que, qualquer que seja o aspecto aparente de uma destruição qualquer, 

não é nada disso. 

Todos esses eventos participarão, quer seja a Confederação Intergaláctica dos Mundos 

Livres em presença, quer seja o que vocês nomeiam asteroides ou meteoritos, fazem 

apenas preparar e instalar a atmosfera que eu qualificaria de propícia ao recolhimento e, em 

definitivo, à estase. 

 

Vocês constatarão, por vezes, de maneira paradoxal e muito lógica, do ponto de vista da 

Luz que, progressivamente e à medida da sobrevinda desses eventos físicos, geofísicos, 
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celestes e humanos, quaisquer que sejam o teor e a importância deles, sua consciência 

expandirá, cada vez mais, para a Alegria, a Felicidade e a Eternidade. 

Vocês não têm, portanto, nesse nível também, nada a temer, nenhuma privação; a Luz 

nutrirá vocês, a Luz vai guiá-los, a partir do instante em que vocês a acolhem sem restrições 

e sem condições, entregando, assim, seu Espírito nas mãos da Fonte. 

 

O paradoxo será o seguinte: a cada elemento que for tocado, em uma das estruturas de seu 

planeta, corresponderá um despertar, em vocês, dos últimos elementos da própria 

Existência (estado de ser), situada, eu os lembro, ao nível de seu sacrum. 

Quaisquer que sejam os sinais físicos, energéticos, vibrais, o mais importante não está aí, 

mas nos resultados obtidos na qualidade e no afinamento de sua supraconsciência em 

manifestação e em encarnação agora, na totalidade, em sua consciência comum. 

 

O desenrolar de suas vidas, o desenrolar de seus dias e de suas noites mudará, 

radicalmente. 

Eu não falo, aqui, de consequências diretas de minha vinda, mas, bem mais, do ajuste de 

sua consciência à Existência, à Eternidade, com muito mais facilidade e evidência do que 

até agora, mesmo se, hoje, vocês vivam o Si ou a Liberdade. 

 

Sua irradiação de Luz será onipresente, e mantém uma Alegria e um estado de Paz que 

nenhuma ferida, que nenhum dano, que nenhuma circunstância social, geofísica ou celeste 

poderá alterar, bem ao contrário. 

Há, portanto, em vocês, agora e já, as premissas de minha ação, não mais através das 

Núpcias Celestes, mas, bem mais, através da realização completa e final de sua eternidade, 

aqui mesmo, no plano em que vocês estão, de momento. 

 

Inúmeros mecanismos serão, para vocês, novos; eu não falo, unicamente, de acessos aos 

planos invisíveis, de acessos à minha Presença ou de acesso à Confederação Intergaláctica 

dos Mundos Livres, mas, sim, de uma mudança radical da consciência global, quer ela seja 

limitada, quer ela seja Eternidade. 

O que foi nomeado supramental ou a supraconsciência tornar-se-á, para inúmeros de 

vocês, uma evidência e uma segunda natureza, que toma o lugar da natureza humana 

efêmera. 

 

Lembrem-se de que nada há a praticar, não há qualquer treinamento nem qualquer 

preparação, e apenas acolher a Verdade. 

Tudo isso será apoiado pela presença inumerável, tanto dos povos da natureza como da 

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, em qualquer dimensão que seja, mas, 

sobretudo, pelo que eu acabo de descrever como elementos novos, que se insuflam em sua 

consciência, que põem fim ao esquecimento, que põem fim aos últimos véus de separação, 

talvez, ainda presentes. 

 

Minha presença põe fim, também – de maneira muito rápida e, em alguns casos, de 

maneira fulgurante – porá fim às últimas resistências, às últimas dúvidas, aos últimos medos 

e aos últimos elementos de atração a esse mundo, de atração à vida nesse mundo. 

Não há qualquer questão a colocar-se em relação a isso, porque a evidência disso será tal, 

que ninguém poderá dizer que não sabia. 
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Sua emanação de Luz como ser eterno tornar-se-á visível, espontaneamente, sem 

alinhamento, sem condição preliminar, sem meditação; essa se tornará, como eu o disse, 

sua nova natureza ou uma segunda natureza. 

A Alegria, a Paz, a serenidade serão as testemunhas palpáveis disso. 

Não se aborreçam se, nas semanas a vir, certo número de elementos de suas vidas, ainda 

consciente ou inconscientemente resistentes, vejam-se removidos, de maneira que vocês 

poderiam qualificar de mágica. 

Mesmo nisso, vocês nada têm a temer, mesmo nisso, vocês nada têm a recear, vocês têm 

apenas que estar presentes em sua vida, no que ela os exortará a ser, pela Inteligência da 

Luz porque, em definitivo, vocês sabem, mesmo sem vivê-lo, que vocês são essa 

Eternidade. 

 

O processo do Fogo do Espírito, além das Coroas radiantes do coração e da cabeça, 

acende-se, doravante, e focaliza-se ao nível das Portas inferiores de seu corpo, do mesmo 

modo que o Fogo do Espírito toma o lugar da Onda de Vida ao nível de seus pés. 

Os mecanismos similares a sensações de queima, a sensações de aquecimento ou, 

mesmo, de mal-estares extremamente intensos e rápidos, não devem afligi-los 

desmesuradamente. 

Sua saúde nada arrisca, qualquer que seja a importância dos sinais vividos que vão, eu o 

repito, até o mal-estar, fazem apenas traduzir a instalação definitiva da Existência (estado 

de ser). 

 

O que lhes era, ainda, escondido em sua intimidade, ao nível do que vocês nomeiam 

subconsciente ou inconsciente, aparecer-lhes-á claramente, em toda clareza e em toda 

lucidez. 

Quer seja sob a forma de flashes, de intuições, de sonhos, os eventos precitados tomarão 

um aspecto brutal e rápido, que não tocará a Alegria que, ela, será concomitante. 

A cada evento pessoal e íntimo, qualquer que seja, corresponderá um aumento nítido e 

visível da Alegria, da Paz e da serenidade. 

 

Mais do que nunca, neste período, é-lhes solicitado, por sua consciência e pela Luz, para 

estarem no acolhimento, sem condições, do que se produzirá nesse corpo, nesse corpo e 

em sua consciência. 

As provas flagrantes da instalação da Luz não poderão ser negadas. 

Mas cuidado para não recaírem na dualidade, mantenham a Unidade, não procurem 

compreender, mas vivam, plenamente, o que há a viver, para cada um de vocês. 

Como nós estamos, há anos, de maneira cada vez mais visível, vocês poderão, nesses 

momentos, acelerar o processo chamando-nos, não para apagar uma dor ou um mal-estar, 

mas para que ele, mesmo ao custo de um apogeu importante, encontre-se resolvido em um 

tempo muito curto. 

 

Os momentos de Silêncio, os momentos de jejum, os momentos de recolhimento (sozinho 

ou em grupo), os momentos de oração, os momentos na natureza, os momentos de contato, 

quer seja com os povos da natureza ou conosco, serão tantas ocasiões privilegiadas para 

reforçar sua fé, sua base, e finalizar, se já não foi feita, sua transubstanciação. 

 

O Apelo de Maria sobrevirá no início, no curso ou no final desse período porque, como 

vocês sabem, não é nem a Terra nem nós, nem Maria, nem a Fonte que decide, nem vocês, 
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mas é da interação desse desvendamento da Luz completo e das reticências ou reações 

coletivas que poderão manifestar-se, que ditará o calendário da sucessão dos eventos que 

devem advir. 

Os sinais serão inumeráveis: nos céus, sobre a Terra, em seu corpo, em sua consciência e 

na sociedade. 

Não vejam nesses sinais – quer eles sejam os mais detestáveis, na pessoa ou na 

sociedade, como na Terra e no céu – qualquer aniquilação, mas, bem mais, a ressurreição 

da Luz, na totalidade. 

 

Eu começo, nesses dias, a tocar sua Terra por minhas contrapartidas que vocês nomeiam 

celestes, a saber, asteroides e meteoritos. 

Lembrem-se: em cada circunstância em que isso lhes pareça difícil – apesar da Paz e da 

serenidade –, que lhes basta acolher, sem condições, o que quer que se desenrole em seu 

corpo, o que quer que se desenrole em sua consciência. 

É por esse Abandono total à Luz que vocês crescerão, que experimentarão a Alegria, sem 

qualquer reticência, sem qualquer obstáculo, qualquer que seja o evento que vocês tenham 

a viver nesses tempos. 

 

Assim, vocês são convidados a recolher-se, quando o desejarem, a cada dia, cada noite, 

ainda que apenas cinco minutos, não para conectarem-se uns aos outros, mas para 

conectar-se, de maneira direta, ao que resta de Existência a descer em vocês ou a 

ressintetizar-se em vocês. 

O que foram nomeadas as Portas e, em especial, as Portas inferiores de seu corpo, ao nível 

do sacrum, tornam-se, atualmente, extremamente ativas. 

Não se preocupem com os mecanismos que os acompanham, qualquer que seja a forma, 

seja a mais penosa ou a mais alegre. 

Mantenham sua atenção e sua consciência no acolhimento da Luz, nos momentos de Paz, 

nos momentos de Silêncio, nos momentos de jejum, nos momentos de recolhimento. 

Qualquer que seja sua dose de atividade, ser-lhes-á indispensável recolher-se, em si, sem 

pedido, simplesmente, estando aí. 

O Apelo da Luz torna-se uma injunção formal da Luz pela qual vocês demonstrarão não 

uma submissão, mas um reconhecimento para consigo mesmos. 

 

Assim conclui-se, em um tempo muito próximo, o Face a Face que vocês todos vivem, 

qualquer que seja seu estado, qualquer que seja sua idade, já há numerosos meses. 

Em nada vejam uma negligência qualquer, em nada vejam um ataque qualquer de uma 

sombra, qualquer que seja. 

É-lhes solicitado, neste período específico, não para terem a força, não para serem 

potentes, mas para serem doces e humildes; é o melhor modo de recolher-se, de acolher a 

Luz e de acolher a Verdade. 

 

A vibração Arcangélica acompanha-os especificamente, de um modo diferente que os povos 

da natureza. 

Nós vimos até vocês para pacificar, de maneira forte e rápida, o que deve sê-lo, para pô-los 

em adequação total, ao mesmo tempo, com o que vocês têm a viver nestes tempos e o que 

vocês têm a tornar-se nestes tempos, que prefiguram, de algum modo, seu destino, seu 

percurso e sua liberação. 
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É desejável, durante este período, quaisquer que sejam os estímulos exteriores, 

permanecer no acolhimento e no recolhimento. 

A oração, no sentido o mais nobre, será eficaz, além de toda expectativa, sobretudo se essa 

oração venha, é claro, de seu coração e não da satisfação pessoal de uma circunstância 

correspondente à pessoa. 

Vocês são convidados, como eu dizia, à humildade, ao desaparecimento, vocês são 

convidados a deixar ser, real e inteiramente, o que vocês são, de toda a eternidade, como 

foi repetido inumeráveis vezes. 

 

Assim, o plano do Eterno, o plano da Ascensão da Terra, o plano da Liberação coletiva 

chega à sua fase encarnada e material. 

Não procurem mais qualquer data, porque tudo isso está em curso. 

O Apelo de Maria, como vocês sabem, realizar-se-á assim que os sinais celestes e as 

Trombetas forem ouvidos. 

Mas já, anteriormente, ou seja, a partir de hoje, o que eu disse concernente à proximidade 

das Forças da Luz insuflará sonhos e intuições, insuflará a Visão do coração, a visão da 

Eternidade, a visão de quem vocês são, de maneira cada vez mais nítida e cada vez mais 

intensa. 

 

Retenham, sobretudo, que qualquer que seja a importância das manifestações de seu corpo 

ou em sua vida, elas, estritamente, nada são, a partir do instante em que vocês acolham e 

recolham-se, a partir do instante em que vocês orem, para uma ajuda ou, simplesmente, 

para estar em acordo total com a Eternidade. 

Isso não é um pedido, é uma comunhão, é uma fusão, é um estado de Graça. 

O que quer dizer, também, que aqueles entre vocês, ainda adormecidos, despertos, que 

vivem o Si ou que são liberados vivos, terão uma capacidade nova e flagrante de 

permanecerem conectados, de permanecerem ligados, qualquer que seja o estado de seu 

corpo e de sua vida. 

Nessa ocasião, vocês reapreciarão, de maneira evidente, o que é efêmero e o que é eterno, 

o que os leva, pela revelação da Eternidade – cada um em função de sua fase e de seu 

grau – a manter, sem esforço, um estado de Amor como só, até agora, as Chamas gêmeas, 

alguns contatos com os povos da natureza e algumas experiências místicas eram capazes 

de revelar. 

 

Quando vocês forem tocados, será de modo rápido e imediato, sem aviso prévio. 

Retenham que, naquele momento, o recolhimento e o acolhimento são, se posso dizer, seus 

principais trunfos. 

Não há necessidade de palavras, não há necessidade de pensamentos, não há 

necessidade de gestos, há apenas necessidade da pureza de intenção de seu coração, que 

lhes demonstra, assim, a si mesmos, sua capacidade real para ser o que vocês são, de toda 

a eternidade. 

Assim dissolver-se-á, em vocês, tudo o que pode restar de efêmero, tudo o que pode restar 

de controle, tudo o que pode restar de resistências ou de medos. 

 

Eu os convido, então, a comunicar essa mensagem por forma escrita ou por forma oral, da 

maneira a mais intensa e mais rápida possível. 

 



188 
 

Aí está a breve mensagem que eu tinha a transmitir-lhes; ela é concisa, precisa, nítida, e 

não sofre qualquer discussão. 

 

Permitam-me, antes de deixá-los em sua vida, apresentar-lhes o Fogo de minha Espada, o 

Fogo da Redenção, o Fogo do Espírito e o Fogo de Cristo. 

Nisso, eu termino minha intervenção de hoje, abençoo a todos, sem qualquer exceção – 

quer vocês estejam em oposição ou em acordo total com o que eu acabo de dizer, nada 

muda. 

 

… Silêncio… 

 

Eu terminarei por essas palavras: é tempo de lembrarem-se de que vocês são apenas pura 

Luz, em qualquer forma, em qualquer manifestação que seja. 

O tempo do esquecimento terminou. 

 

Eu sou Miguel Arcanjo, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, seu servo. 

 

… Silêncio… 

 

Nós estamos aí, doravante. 

 

… Silêncio… 

 

Em nome da Luz, em nome de Cristo, em nome de Maria, em nome da Verdade, recebam e 

acolham. 

 

… Silêncio… 

 

Estejam presentes, a si mesmos e ao Amor. 

Todo o resto tornar-se-á apenas vaidade e vã esperança. 

 

… Silêncio… 

 

Eu os saúdo. 

 

… Silêncio… 

 

Até breve. 

 


