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O IMPESSOAL – Parte 1 

Impessoal e povos da natureza 

Julho de 2016 

 

Eu saúdo cada um de você, em todo lugar, onde quer que você esteja. 

Além de sua forma, no Espírito de Verdade, no coração do ser, eu saúdo e honro sua 

Presença. 

Em sua eternidade de Amor, eu me tenho em você – desde sempre. 

Permita-se ser livre e ser a Alegria, aquela que jamais se cala, aquela que jamais pode 

depender de qualquer causa que seja. 

Eu me dirijo a você, além de toda forma, além de toda palavra e além de minhas palavras. 

Eu o abençoo, filho do Um. 

Você, que chega à renovação e à Ressurreição, eu o convido a colocar-se e repousar. 

Onde quer que você esteja, em qualquer lugar, em qualquer forma, em qualquer corpo e em 

qualquer vida que você tenha a viver, eu venho honrar a Vida eterna, aquela de sua 

Presença, aquela de seu coração. 

 

Permita-me depositar, em cada um, a Graça inefável do Amor e da Verdade, aquela na qual 

não podem existir dúvidas nem questões, na qual só a Evidência preenche-o, a cada sopro, 

da mesma Verdade e da mesma beleza. 

Quaisquer que sejam suas circunstâncias, que lhe pertencem nesse mundo, eu venho 

celebrar em você, o tempo é chegado, o tempo está consumado, para tirá-lo da ilusão do 

tempo. 

 

Você, o estandarte da Luz, o semeador de Luz, eu venho honrar sua Presença. 

Escute, escute e ouça a Vida que se desenrola em você, que não depende de qualquer 

nascimento nem de qualquer morte; acolha-se, a si mesmo, no templo de sua serenidade, 

no templo de sua evidência. 

Coloque-se e repouse em minhas palavras e em meus silêncios, que nada mais são do que 

a expressão de sua Presença, como de sua Ausência. 

 

Escute-me. 

Eu venho falar-lhe de você, não em sua pessoa, mas no Espírito de Verdade. 

Escute. 

 

O Coro dos Anjos acompanha as minhas palavras, assim como os Arcanjos. 

 

… Silêncio… 

 

Abra, abra o que lhe pensa restar a descobrir, a iluminar. 

Para nada lhe serve interrogar-se ou questionar-se, coloque-se, simplesmente, nesse 

instante, e deixe o sopro do Verbo crescer e desenvolver-se em nossa Presença Una, nessa 

serenidade. 

A Evidência desvenda-se, totalmente, e dá-lhe a viver, se você a aceita e acolhe-a, a 

indiferença a esses tempos últimos da Terra. 

Volte-se para você, aí, onde nada pode opor-se, aí, onde nada pode falhar. 

 

… Silêncio… 
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E venha, venha a você, venha em cada um de você, e escute a sinfonia da Vida, que jamais 

para. 

Escute..., e ouça o que lhe diz sua alma, o que lhe diz seu Espírito, o que lhe diz a Verdade 

no Amor. 

E deixe sua consciência apagar-se como viajante, e deixe sua consciência aberta. 

Nada reserve do que está selado no efêmero. 

Você é a Vida e você é a Verdade, em cada um de seus caminhos, em cada um de você. 

A diferença é apenas aparência, aparência de uma idade, aparência de uma forma; tudo 

isso faz apenas aparecer e desaparecer. 

Permaneça em sua morada, aquela de sua liberdade e aquela da Alegria. 

Deixe-se atravessar, para que o que faz apenas passar possa ser superado, sem esforço e 

sem luta, porque você se espera, a si mesmo, nos reinos da doçura, nos reinos da 

consciência livre. 

 

E veja, veja a Luz, não aquela que seus olhos vêem nesse mundo, mas, sim, aquela 

autêntica, que emana de sua eternidade. 

Acolha e renda graças a cada sopro de sua vida. 

Repouse no sopro do Eterno, no sopro do Amor. 

 

…Silêncio… 

 

O momento é chegado de ver-se, na integralidade, sem qualquer máscara, sem qualquer 

hipocrisia, e junte-se à sua evidência, na qual tudo é iluminado e na qual tudo está vivo. 

 

Sim, eu me dirijo a você, no silêncio de seu coração, em sua beleza e em seu Amor, não 

aquele que você pode proteger no efêmero desse mundo, mas aquele que você é, além de 

toda aparência e de toda ilusão. 

 

Eu o convido à festa, não mais, unicamente, as Núpcias que você viveu em diferentes 

etapas preliminares. 

Convide-se à festa eterna, à verdade da Luz. 

 

O Sol está em você, o conjunto de mundos apenas pode estar em você. 

O que quer que você tenha percebido, vivido ou visto disso no exterior desse corpo limitado, 

nada é, porque seu coração contém todos os possíveis e todos os impossíveis. 

É você que escolhe, é você que decide. 

Para que você quer atrasar-se? 

Para o que é pesado e o que faz apenas passar, ou para o que é leve e que dura, na 

imutabilidade da Alegria? 

 

Eu o convido, como eu o farei a cada instante, para essa festa. 

Não se trata mais, unicamente, de reencontros, mas, sim, de assentar, nesse efêmero, a 

verdade de seu ser. 

 

… Silêncio… 
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A hora é chegada, se ela ainda não veio para você, de ser chamado ao sopro da 

Eternidade, ao sopro de sua Presença. 

Os tempos estão consumados. 

Na cena de seu mundo entrega-se a aparência de um combate de titãs. 

O que você quer olhar, o que você quer viver? 

Escolha sua liberdade, ou escolha a Liberdade. 

Avance. 

Não lhe é mais possível recuar, não Ihe é mais possível dar meia volta. 

O Ilimitado dá-lhe a ver, já, em si, nesse corpo perecível como na superfície desse mundo, 

os efeitos da majestade da Luz. 

Só o olhar estreito, inscrito na pessoa, pode dar-lhe a ver ou a viver desordens e horrores. 

Não é nada disso porque, mesmo nessas circunstâncias, se você as vive, seu coração 

continua a sorrir da felicidade eterna da Luz. 

 

Nesses tempos, cada ocasião de sua vida vem solicitar-lhe e pede-lhe uma resposta. 

A resposta da Alegria ou a resposta do medo, é você que escolhe. 

Sua liberdade é total, a partir do instante em que você aquiesce, a partir do instante em que 

você desperta. 

O mundo está em você, como ele está em cada um de você, idêntico, se a Luz ilumina-o e 

tão profundamente diferente, se o olhar da pessoa está, ainda, presente. 

Escolha e avance. 

 

Deixe ser o que você é, em sua eternidade reencontrada. 

Então, e você e eu, em cada um de nós, eu canto o canto da Vida e eu danço a dança do 

Silêncio. 

O que você vê, o que você ouve, o que você percebe é função de seu posicionamento. 

É você que decide, ver ou não ver, aquiescer ou resistir. 

 

Escute, veja e perceba. 

Essas palavras que eu pronuncio são inscritas em você, desde sempre. 

Elas germinam agora, chamam, ao mesmo tempo, Maria, chamam, também, o Juramento e 

a Promessa. 

Não existem mais limites, exceto aqueles que você tem, ainda, presentes em suas crenças 

ou no apego aos valores desse mundo, que não são os valores da Vida, mas os valores do 

medo. 

Lembre-se de que nenhum medo pode torná-lo livre, que nenhum medo pode evitar-lhe 

reencontrar-se a si mesmo, o que põe fim à própria ideia de ser uma pessoa ou uma 

história. 

O que você é não pertence a qualquer história, nem nesse mundo nem em qualquer mundo 

livre. 

 

Não há mais distância, não há mais véus, não há mais obstáculos outros que não aqueles 

que você pode, ainda, conceber e outros que não aqueles impostos pela própria natureza 

de seu corpo carbonado. 

Então, perceba, tanto no tumulto desse mundo como no silêncio de seu coração, a mesma 

evidência e a mesma precisão, porque o Amor e a Luz apenas podem ser precisos, o que 

quer que seu efêmero diga disso, o que quer que diga seu corpo, o que quer que digam 

suas feridas. 
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Elas foram apenas os passos que lhe pareceu dar para sentir-se livre e viver a Liberdade. 

 

Eu o convido, também, à humildade e à simplicidade porque, se você permanece aqui, na 

humildade e na simplicidade, então, nada pode permanecer escondido, nada pode 

permanecer oculto. 

 

Será que sua pessoa, ainda presente na superfície desse mundo, aceita sua rendição sem 

condição à alegria do Amor? 

Decida, em toda liberdade, o que você é, o que você quer, não pela vontade de sua pessoa, 

mas pela vontade do Espírito de Verdade. 

 

Deixe, livremente, o fluxo do Amor preencher sua consciência de vibrações, mas, também, 

de desaparecimentos. 

Viva sua vida e deixe a Vida fluir. 

Nada retenha, porque tudo o que você reteve representa apenas pesos. 

Nada retenha e dê-se, para que o sorriso da Vida esteja eternamente presente, qualquer 

que seja o tempo que lhe reste a percorrer nessa pessoa que você habita. 

 

O sopro da Vida nova desvenda-se a cada dia sobre essa Terra, cada vez mais. 

Deixe os mortos enterrarem os mortos e seja você, seja você mesmo, sem preconceitos e 

sem qualquer pré-requisito. 

Deixe-se levar pelo sopro do Amor e da Luz. 

 

Aí, em seu coração, minhas palavras imprimem-se, vivificam seu ser, propiciam-lhe a 

evidência e a certeza do que você é e não do que você parece, em qualquer idade ou 

qualquer forma que seja porque, em verdade, eu lhe digo, você não depende de qualquer 

forma, como de qualquer história. 

 

Você nada é do que você pôde viver em suas peregrinações nesse mundo, quaisquer que 

fossem as durações e qualquer que fosse o número de vidas. 

O que você é não é desse mundo, o que você é está em você e, unicamente, em você. 

Todo o resto, todas as histórias, tudo o que se desenrola na consciência comum não tem 

mais peso, se você o aceita. 

Então, eu venho dizer-lhe e redizer-lhe, paz a você, paz em cada um de nós, porque só a 

Paz, hoje, será sua nutrição, porque só a Verdade apazigua sua sede. 

 

Eu o convido à evidência do fim de toda história e de toda vida alterada e deformada. 

 

… Silêncio… 

 

A hora é, realmente, para a festa. 

O que quer que esse mundo enfrente, em você nada há a enfrentar, há apenas a confortar a 

evidência do Amor, a evidência da Luz. 

Nada há a reter, nem lições nem carma. 

Ontem já está morto, veja-o. 

 

Assim, no Impessoal, eu lhe dou a ver e a beber o néctar de Vida. 
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Ao tornar-se assim, você mesmo, a Onda de Vida, você se libera das cadeias ilusórias 

desse mundo. 

Fique em paz, porque você é a Paz. 

Fique na alegria; mesmo se lágrimas rolem, elas nada mais são do que os últimos 

elementos que o impedem de ser você mesmo. 

 

Ouça, ouça a Vida e o Verdadeiro. 

Em qualquer peso que seja, quer seja em seu corpo, quer seja em sua vida, coloque-se e 

olhe, ao invés disso, a leveza que sempre esteve aí, em seu coração. 

Quaisquer que sejam as feridas da aparência, quaisquer que sejam as feridas de toda 

história, você nada é disso, em definitivo. 

 

Olhe, sem hipocrisia, dentro de si. 

 

Celebremos, juntos, o mistério da Vida, que escapará, sempre, do que você pode 

compreender, do que você pode conhecer. 

 

Relaxe e deixe florescer seu corpo imortal. 

Você, Filho Ardente do Sol, de onde quer que você venha e para onde quer que você vá, só 

o instante dá-lhe a Paz. 

E eu o convido, em cada circunstância que possa parecer-lhe pesada, a invocar essa Paz, 

além de toda pessoa e de toda história. 

Libere-se do que obstrui, ainda, seu olhar ou sua vida, não por si mesmo, mas, bem ao 

contrário, pelo desaparecimento de si mesmo como pessoa, como o que faz apenas passar. 

Supere tudo isso, tenha-se aí, aí, onde tudo é leve, aí, onde tudo é sereno, porque aí está 

sua verdadeira natureza, porque aí está sua essência: o Amor. 

 

No Espírito de Verdade eu selo, em você, sua Tri-Unidade e eu selo, em você, o dom da 

Graça. 

Onde quer que você se tenha, de onde quer que você olhe, englobe tudo no mesmo olhar, 

aí, onde não há amigo nem inimigo, aí, onde há o Amor pleno e inteiro, que transcende toda 

forma. 

E aí, juntos, nós realizamos a oração do coração, ação de Graça perpétua. 

Instale-se aí, onde o bálsamo apaziguador do Amor revela-se. 

Aí está a magia do Amor, aí está a magia da Luz, que não tem necessidade de qualquer 

ritual nem qualquer ordem. 

Lembre-se, isso é Evidência. 

Aí está a única Verdade. 

 

Aproveite de cada minuto de seu tempo para sua oração do coração. 

Que a oração do coração torne-se essa evidência, por vezes, tão buscada alhures que não 

em você, alhures que não no Coração de seu Coração. 

Seja o receptáculo de seu Amor e de sua Presença. 

Seja a criança que descobre a vida, seja, também, o velho no crepúsculo de sua vida, e 

supere tudo isso. 

Veja-o, claramente. 

Enquanto cada um de você ora em seu coração, unido no mesmo coração e no mesmo 

amor que jamais faz diferença e que se impõe, em toda liberdade, na cena de sua vida. 
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Isso está aí, pela oração de nossos corações unidos, de onde quer que você me ouça e de 

onde quer que você me leia. 

 

Continuemos, ainda, pela oração eterna do coração, a deixar florescer a rosa do Amor e o 

perfume da Verdade, e a beleza das cores, que realiza a sinfonia da vida eterna, mesmo no 

que morre nesse mundo. 

Ore comigo, não para pedir, mas, sim, para tudo dar. 

Dê-se, inteiramente, à Vida, dê-se, inteiramente, ao desconhecido. 

 

Ouça – e, sobretudo, viva – essa oração do coração, essa oração de amor. 

 

… Silêncio… 

 

Escute, também, no silêncio de suas palavras e entre o espaço de minhas palavras, o que 

não pode ser dito, o que não pode ser exprimido. 

Ouça a vibração de sua consciência. 

Ouça, também, que você é o mundo, todos os mundos, que sua morada de eternidade, em 

qualquer dimensão que ela decida colocar-se ou pousar, permanece, sempre, na Verdade 

eterna. 

 

Ame, ame na medida com a qual você é amado, ou seja, sem limites e sem condições. 

 

Eu estou com você, para a eternidade, como você está em você, para a eternidade. 

 

No silêncio de suas palavras como de minhas palavras desenrola-se a alquimia do Amor. 

 

Permita, permita-se e permita-me viver isso, sem esforço, porque tudo ali é simples e tudo 

ali é fácil. 

 

… Silêncio… 

 

O tempo é chegado de ousar ser, de ousar dizer, não os conflitos, não as dores, mas, bem 

mais, a verdade do Amor. 

Que isso transpareça além de sua carne, por seus olhos como por suas palavras, por seu 

olhar como por sua pele. 

Ouse, ouse, enfim, ser o que você é, e não mais o que você crê ou o que você pensa, e isso 

é agora. 

Não há circunstâncias preliminares, não há riscos. 

Cabe a você ver, cabe a você escolher e cabe a você viver. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, juntos, reunidos e unidos no mesmo sopro, no mesmo amor, nós oramos. 

Nós oramos para dar o mesmo amor a cada corpo, a cada história como a cada sofrimento, 

o mesmo bálsamo que cura e que ilumina, sem julgamento e sem imposição. 

 

Você está com você, para a eternidade. 
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Ouça, ouça o que bate no interior de seu peito. 

Aquele que vem como um ladrão na noite já está aí. 

Não o procure em qualquer forma, mas veja-o em toda forma e em toda vida, tanto no 

amigo como no inimigo, no Amor como naquele que você pensa detestar. 

Não faça diferença, porque tudo é Um. 

 

Ore comigo e junte-se ao Coração de seu Coração. 

Ore e dê, assim, você recebe, sem medida e sem freios, a intensidade da Vida que não 

conhece nem início nem fim. 

 

Aí, em união e em comunhão, na oração do coração, silenciosa, você se reencontra e nós 

nos reencontramos. 

 

Ouça o canto de Vida que nenhuma palavra pode perturbar, que nenhum inconveniente 

pode desestabilizar. 

 

Então, nesse tempo da Terra, nós nos convidamos, cada um de você e cada um de nós, à 

comunhão permanente, à efusão do Amor e à emergência da Alegria. 

Aí está o remédio que você aporta a cada um, como à Terra e como ao céu. 

Aí está seu lugar, aí está seu exato lugar. 

Não se obstrua com nada, porque para onde você vá, aí, onde você está, não há 

necessidade de nada; nem de história, nem de medalhas, nem de reprimendas. 

 

Deixe florescer o sorriso de seus lábios. 

Verifique, verifique por si mesmo o que esse dom de si aporta-lhe. 

Todas as portas estão abertas, nada pode ser fechado alhures que não em sua cabeça. 

 

… Silêncio… 

 

Perceba esse canto do Espírito que o preenche e sacia-o. 

Venha a mim ao ir para você, e ouça o canto do Amor, o canto do despertar, o canto da 

Liberdade. 

 

E aí, na palma de suas mãos, acolha o dom do Amor, o dom da Vida. 

 

Aí, você está. 

Eu estou com você. 

 

… Silêncio… 

 

Entre cada uma de minhas palavras há a infinidade dos mundos e o infinito do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse Silêncio, ouça a plenitude, a plenitude da Vida, a plenitude do Amor, a plenitude da 

Luz. 

Aí, não há qualquer lugar para uma inquietação, de onde quer que ela venha. 

Aí, há apenas o inefável da Vida, no Amor e na Liberdade. 



9 
 

 

… Silêncio… 

 

E aí, nesse Silêncio, joga-se a verdadeira Vida, aquela que lhe é dada, aquela que você é. 

 

Aí, onde não há mais lugar para a mínima pessoa, para o mínimo efêmero. 

Assim se desvenda sua eternidade, nestes tempos do verão. 

 

… Silêncio… 

 

E aqui e por toda a parte, decreta o Amor, decreta a Eternidade. 

Nada imponha, seja, unicamente, a evidência do Amor, e o resto impor-se-á por si mesmo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou o último apelo que precede o Apelo daquela que é sua Mãe. 

Eu sou a atualização daquele que lhe faz o Juramento. 

Eu sou a Promessa que se revela a você. 

 

… Silêncio… 

 

Eu saúdo sua beleza e eu saúdo a Verdade. 

Meu amigo, meu amor, eu o convido à festa de vida, na qual mesmo as minhas palavras 

desaparecem em você, e vivificam, ainda mais, a verdade de seu coração. 

Eu sou Um em você e eu sou Um com você. 

 

… Silêncio… 

 

É nesse Silêncio que nós nos encontramos, cada um de você e cada um de nós, aí, onde 

não há nem língua nem incompreensão, porque, nesse nível, falamos, todos, a mesma 

língua e a mesma linguagem, na qual nada pode restar incompreendido, porque a 

Inteligência de seu coração transcende todo conhecimento e toda compreensão. 

 

… Silêncio… 

 

Aí, onde tudo se dilui e onde tudo se dissolve, e deixa apenas o puro, aí, onde, a cada 

sopro, eu lhe digo: «Até sempre», aí, onde, a cada olhar portado, há apenas o Branco do 

Amor e a imutável verdade da Luz. 

 

Paz a você, paz a cada um de nós. 

A hora é para a reconciliação, bem mais do que o perdão. 

Trata-se de reconhecer-se em cada um, de ver-se em cada um e de ouvir-se em cada um. 

Quer seja homem, quer seja animal, quer seja natureza, não há diferença. 

Há o Amor em inumeráveis formas e em inumeráveis manifestações, mas há o mesmo 

coração, no átomo como na árvore, no homem como no anjo, no anjo como na Fonte. 

Tudo isso se revela, porque os tempos são chegados e eles estão consumados. 

 

… Silêncio… 
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Escute e veja. 

O que você se dá a si mesmo, o que você dá a cada um preenche-o de Graça, e quanto 

mais você dá, mais você recebe, e quanto mais você recebe, mais você se oferece à Vida. 

 

Nesse lugar, como em todo lugar, nada mais é necessário. 

Nada mais há a nutrir, nada mais há a ver. 

 

Eu o convido. 

Eu o convido porque você me convidou. 

Quer seja por seu riso, quer seja por seus choros, quer seja pela dor, quer seja pela leveza, 

eu continuo aí, porque eu sou você. 

Assim, ao falar a si mesmo, você compreende e apreende o Amor ao vivê-lo, sem 

apreensão e sem temor. 

 

Pela Graça dos Quatro Vivos que eu selo em suas Coroas, o Coração Ascensional ergue-se 

e erige-se em colaborador do Fogo do Amor. 

 

Entre, cada vez mais, em você. 

Você está em seu lugar, aí, onde tudo é leve, aí, onde tudo é a Leveza, aí, onde a 

densidade do Amor preenche tudo. 

Eu deposito, em você, o perfume da Graça. 

Eu deposito, em você, a Verdade. 

 

Seja você mesmo, seja verdadeiro. 

Não pode ser de outro modo, porque o tempo terminou. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse Silêncio, cada um de nós está presente. 

 

Os Quatro Vivos unem seu canto e sua vibrância. 

 

Você, cada um de você está presente. 

Mesmo se você não o perceba ainda, aceite dele as premissas e veja os efeitos em sua 

alegria e em seu coração. 

 

... Silêncio… 

 

Então, nesses dias, eu o deixarei, também, falar e questionar, e mostrar-lhe que você faz, 

de fato, apenas colocar-se a questão a si mesmo, e que a resposta está em você, e que o 

coração tem todas as respostas para todas as questões que você se coloque ou, mesmo, 

para aquelas nas quais você jamais pensou. 

 

Eu deposito, em você, a felicidade. 

Eu faço, em definitivo, apenas mostrá-lo a si mesmo, despojado de todo véu e de toda 

história, e eu forro seu coração com todas as graças. 

Quer você pense nisso ou não, essas graças estão aí. 
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… Silêncio… 

 

A vibração do Amor e da Luz assume todas as palavras e todos os discursos. 

As palavras, então, tornam-se apenas suportes que transportam, em seu coração, a 

verdade do Amor, na qual não há necessidade nem de sentido nem de compreensão, mas 

apenas reconhecer a Evidência, no Silêncio. 

 

Então, sorria, como eu sorrio em seu coração. 

Toda potência e toda a força que lhe é necessária e desejável ali se encontram. 

 

… Silêncio… 

 

E aí se vive o sacro de sua liberação, que põe fim à mínima aparência. 

 

Você, que é sagrado, assim como toda vida. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, eu coroo seu coração, na glória do Amor e na glória da Verdade. 

Aí está sua oração e aí está minha oração. 

 

Paz a você, paz a cada um, paz nesse mundo, à Eternidade reencontrada. 

O que quer que diga o que já está morto, o que quer que diga o que resiste, o que quer que 

digam os hábitos, pondo fim, assim, a toda forma de inquietação. 

 

… Silêncio… 

 

Permaneça assim, enquanto eu me calo, enquanto eu permaneço aí, com cada um. 

 

… Silêncio… 

 

Você sente, onde quer que esteja, o supérfluo das palavras diante de nossa Presença Una, 

em comunhão e em união? 

 

… Silêncio… 

 

Deixe abrasar-se seu coração pela chama do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse imaculado da pureza do Amor, nós nos abrasamos juntos, e cada um de você dá a 

cada um de nós o mesmo amor, sem esforço, em abundância e em verdade. 

 

… Silêncio… 

 

Assim você ama, na medida com a qual eu o amo. 

Assim você ilumina o que há a ser iluminado, pacificado e repousado. 
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Eu me calo agora, por alguns instantes, por alguns sopros de sua respiração, antes que 

respondamos, juntos, a algumas interrogações. 

E ao calar-me, eu continuo a orar, em seu coração e em sua eternidade. 

 

Paz a você, paz ao mundo, no interior de cada um. 

Eu o abençoo, ainda e sempre. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhe digo até já. 

Eu não o deixo, como você não me deixa. 

 

 

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

 

O Impessoal e povos da natureza 

 

 

Novamente, em comunhão e em união, vamos, juntos, questionar e responder. 

Instalemo-nos algumas respirações nessa união, antes de escutar cada um de você 

questionar. 

 

... Silêncio... 

 

Escutemos a questão. 

 

Questão: alguns, entre as Estrelas e os Anciões, tinham uma origem reptiliana ou 

Draco? 

O que é para Maria em relação a isso? 

 

Assim como lhes foi explicitado, a origem estelar pode ser inumerável. 

À vista das circunstâncias da falsificação desta Terra existem, obviamente, origens 

nomeadas reptilianas. 

Algumas delas jamais foram falsificadas, outras, fizeram parte da falsificação. 

Não existe melhor redenção do que a capacidade de modificar, através de sua origem 

reptiliana ou Draco, restabelecer a verdade. 

Assim, portanto, no que concerne, tanto às Estrelas como aos Anciões que, eu os lembro, 

estiveram, todos, encarnados nessa Terra, alguns deles têm, obviamente, uma origem 

reptiliana. 

 

Em caso algum a origem reptiliana assinala qualquer erro. 

Simplesmente, para esses irmãos e essas irmãs humanos que tomaram encarnação e, hoje, 

são o que foram nomeadas Estrelas ou Anciões, existe, para alguns deles, efetivamente, 

uma origem reptiliana. 

Isso não incomoda, em nada, a capacidade de Liberação, de Realização ou de abertura do 

coração. 

 

Os Dracos ou reptilianos, eu os lembro, permaneceram, de algum modo, presos na 

armadilha, em uma dimensão intermediária, que não permite, a priori, a manifestação da 

consciência, mas, desse posicionamento nomeado de quarta dimensão, há possibilidade de 

interação e de falsificação. 

O que não é o caso, a partir do instante em que um Ancião ou uma Estrela, ou qualquer 

outra personagem dita mística que tenha frequentado esse mundo tenha se revelado na 

humanidade, em uma missão específica ligada à espiritualidade, de uma maneira ou de 

outra. 

 

No que concerne a Maria, a origem de Maria – estelar – é-lhes conhecida: trata-se de Sírius. 

Não há, em Maria, nem origem reptiliana nem linhagem reptiliana. 

Houve, em contrapartida, no que foi nomeada a história dessa Terra e de seu confinamento, 

uma mistura genética entre as linhagens de Sírius e as linhagens da Ursa Maior. 
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Isso os remete à História, ao passado muito antigo da Terra, que não lhes é, hoje, de 

qualquer utilidade para realizar o que vocês são, em verdade, que não depende nem de 

uma origem nem de uma linhagem ao nível do Espírito. 

 

A origem estelar dá uma coloração, mas não implica, necessariamente, a própria noção de 

falsificação. 

No máximo, pode-se observar, nessas irmãs e irmãos humanos, Estrelas ou Anciões, 

alguns comportamentos passados marcados, ao invés disso, eu diria, pelo rigor, por um 

comportamento ligado à busca da perfeição, mas concernente à personalidade ou à alma, 

mas, em caso algum, ao Espírito. 

O Espírito está além da origem ou das linhagens ditas estelares. 

Não há, portanto, qualquer especificidade, entre os Anciões e as Estrelas, mesmo se eles 

sejam portadores de uma origem estelar nomeada Draco. 

 

... Silêncio... 

 

A origem estelar – e, também, em uma menor medida, ligada aos Annunakis – responde, 

diretamente, a certo modo de funcionamento no qual não está presente, necessariamente, 

nem obrigatoriamente, o que foi nomeada a predação Arcôntica. 

Contudo, na alma, quando ela estava presente, nos tempos remotos dessa Terra, 

correspondem ao que vocês nomeiam o período compreendido entre a Idade Média e o 

Renascimento, puderam existir irmãos Anciões ou irmãs Estrelas que estavam em 

ressonância com essa origem draconiana, mas que não implicaram qualquer falsificação e, 

bem ao contrário, ao invés disso, uma redenção geral para aqueles de vocês, irmãos e 

irmãs humanos encarnados, que têm essa origem ou uma linhagem de tipo reptiliana. 

 

Inúmeros de seus cientistas, hoje, consideram que o fator sanguíneo 

nomeado Rhesus assinala a presença, em seu DNA – concernente, eu os lembro, à alma ou 

à personalidade e, em caso algum, ao Espírito –, de uma codificação ligada a esse modo de 

funcionamento nomeado draconiano ou reptiliano, sem ser ligado à predação. 

Eu os lembro de que a função arquetípica dessa origem estelar era, no início, e antes da 

falsificação da Terra, ligada a funções ditas de administração e de regulação, mas, em caso 

algum, a um princípio de predação ou de confinamento. 

 

... Silêncio... 

 

Escutemos a questão. 

 

Questão: você pode definir o coração em relação ao Espírito? 

 

O coração, quer ele seja órgão ou função energética, é ligado, é religado, mais exatamente, 

à alma e ao Espírito. 

O coração é o receptáculo primeiro da alma e do Espírito nomeado, assim como vocês 

talvez saibam, as Portas AL e as Portas Unidade, em ressonância com o que foi nomeado o 

chacra da alma e o chacra do Espírito. 

O coração é Amor. 

Ele veicula, quando ela está presente, a vontade da alma. 
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Quando a alma está dissolvida, o coração manifesta o Espírito nomeado, também, o Espírito 

do Sol e o Coro dos Anjos, ou o Princípio, se preferem, KI-RIS-TI. 

O coração é, portanto, o receptáculo, ele é, também, o lugar no qual se situa o Coração do 

Coração, chamado, de outro modo, o tetrakihexahedro, o diamante de vinte e quatro 

facetas, que representa toda consciência em manifestação, em qualquer dimensão que 

seja. 

 

O princípio de falsificação consistiu, ao nível do coração, em desembaraçar ou despojar o 

coração das influências da alma voltada para o Espírito, e fazer com que essa alma 

voltasse-se para a matéria e a materialidade, afundando, a cada ciclo, um pouco mais, 

aqueles que estavam presos na ilusão Arcôntica, a cortar-se, cada vez mais, não, 

unicamente da alma, mas, também, do Espírito. 

Há mais de uma geração dessa Terra, a descida do Espírito Santo ou da Irradiação azul que 

vem de Sírius permitiu reorientar a alma, nos mecanismos de báscula e de reversão, para 

efusioná-la, de algum modo, da potência do Espírito. 

A alma tem, contudo, a liberdade total de prosseguir seu caminho na matéria, mas 

revivificada pelo Espírito, novamente, há mais de uma geração e, sobretudo, a partir da 

realização das Núpcias Celestes, durante seu ano de 2009. 

 

O coração é o receptáculo, ele é, também, o veículo multidimensional que confere uma 

forma precisa, segundo a dimensão de manifestação de uma determinada consciência. 

O coração é, portanto, um Templo, ele é, portanto, o lugar no qual se realiza a alquimia da 

alma e do Espírito, no que é nomeada uma identidade ou uma pessoa. 

Contudo, devido, mesmo, ao princípio de confinamento, houve ruptura do Espírito no 

coração. 

A reativação do Espírito no coração deu nascimento ao que foi nomeada a Coroa radiante 

do Coração, assim como o Coração Ascensional, que religa a coroa radiante do coração e 

as duas coroas da cabeça, por intermédio da Lemniscata sagrada que permite, quando o 

Espírito é novamente contatado, e revivifica, então, a alma, e arrasta-a à sua última 

reversão e sua dissolução, o que dá a viver, naquele momento, a Liberação e o Princípio 

Crístico na vibração ligada à consciência, que confina na Infinita Presença. 

 

O retorno ao Espírito necessita, vocês sabem, da consumação da alma pelo Fogo do 

Espírito, o que dá nascimento, naquele momento, não mais ao Fogo Vibral, mas ao Fogo 

Ígneo, tal como foi desenvolvido anteriormente, há um mês. 

O coração é, portanto, um ponto de emergência, um ponto de realiança e o ponto central do 

equilíbrio do Amor, em toda forma de manifestação, em qualquer dimensão que seja. 

 

... Silêncio... 

 

Questionemos. 

 

Questão: foi-nos esclarecido que, quando os pontos AL e Unidade começam a fugir, é 

o sinal da Liberação próxima. 

Esse processo é, já, encadeado para toda a humanidade, e como percebê-lo? 

 

Bem amado, quer isso seja percebido ou não, é a verdade coletiva. 
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A Liberação, como eu o disse na resposta anterior, corresponde à alma revivificada pelo 

Espírito, que se dissolve ou não, mas o Espírito, naquele momento, é contatado novamente. 

Esse Espírito encontra sua ressonância no chacra nomeado do Espírito ou, ainda, se 

preferem, Gota Branca, assim nomeada junto aos povos indo-tibetanos. 

 

Assim, portanto, a ressonância da porta AL, percebida ou não, mas verificável pela 

energética, no sentido humano, permite constatar que cada irmão e irmã humano em 

encarnação, hoje, qualquer que seja sua evolução ou, se preferem, sua atribuição vibral, 

apresenta a mesma ativação desses dois chacras ou dessas duas Portas, conjuntas há 

pouco tempo, à ativação das Portas Profundeza e Precisão, simétricas, ao nível das dobras 

da virilha, do que se desenrola ao nível das Portas AL e Unidade, acima dos seios. 

A alquimia realizada, entre AL e Unidade de um lado, e entre Profundeza e Precisão do 

outro lado, cria a encarnação do Espírito no mais profundo da matéria, ou seja, ao nível 

celular, o que permite compreender, mesmo se isso não seja vivido, a vaidade da 

materialidade cortada do Espírito. 

 

Assim, portanto, é um fato real, concernente ao coletivo da humanidade, que a vibração do 

Espírito, quer ela seja percebida localmente, ao nível da Porta Unidade, quer seja vibrada 

ao nível da Coroa radiante, ou que não tenha qualquer percepção, nada muda na realidade 

do processo de Liberação da Terra e da Ascensão de alguns de vocês. 

Esse processo foi encadeado a partir da atribuição vibral realizada, e amplificou-se até 

conduzir à ligação do Espírito com a matéria, mesmo na falsificação, quer vocês tenham a 

percepção disso ou não. 

Isso se traduz, é claro, de diferentes modos: pela Liberdade, do Liberado Vivo, ou, em caso 

de recusa, a uma confusão que vocês observam, facilmente, em seu mundo, tanto em seu 

ambiente como em suas mídias, concernente ao comportamento humano, ao 

comportamento humano no sentido global. 

 

Há, portanto, efetivamente, ativação dessas quatro Portas de maneira conjunta, o que 

permite ao Espírito revivificar a matéria e liberar a matéria de seu confinamento. 

Isso acontece na escala de seu Sistema Solar como na escala de cada uma das células 

vivas dessa Terra, em qualquer reino que seja: humano, animal, vegetal ou, ainda, e, 

sobretudo, ao nível dos povos da natureza, o que lhes dá a viver, nos lugares nos quais 

estão estabelecidas essas consciências, acessos diretos, como havia sido especificado por 

Eriane, rainha dos elfos da cidade de Eridan, a possibilidade de viver, mesmo 

permanecendo nesse corpo de carne, até o momento coletivo da Terra, a quinta dimensão; 

cada um segundo seus referenciais, suas percepções e seus meios de comunicação sutis 

ou grosseiros. 

 

A realidade da ativação do Espírito, como da alma, assim como, de maneira conjunta há 

algum tempo, das Portas Precisão e Profundeza, conduz vocês, inexoravelmente, e de 

maneira coletiva, à Liberação final da Terra e à fase ascensional, propriamente dita, da 

Terra em sua nova dimensão de vida. 

 

O tempo consagrado ao Espírito, na matéria, é imutável. 

Ele não pode exceder uma duração compreendida entre doze e vinte e quatro meses, ao 

nível do humano em um corpo de carne. 
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A ativação recente, há algumas semanas ou mês, das Portas Profundeza e Precisão – quer 

vocês as percebam ou não – é bem efetiva no conjunto da humanidade. 

Obviamente, os resultados são diferentes, segundo exista, ainda, uma alma ou não, 

segundo exista uma atração para a matéria ou uma atração para o Espírito, da alma ou da 

própria personalidade. 

 

Em um caso há Amor, há Fogo Vibral, há Fogo Ígneo e há Liberdade. 

No outro caso há medo, há confusão, há, portanto, falta de clareza, falta de precisão e falta 

de profundeza, o que impede, cada vez mais, pela conexão com o losango e as Portas 

situadas em torno do sacrum, com o que foi nomeado o Aqui e Agora ou, se preferem, as 

Portas HIC e NUNC. 

Em um caso há alívio e Amor, no outro caso há resistência e sofrimento. 

E, quando eu falo de caso, eu não falo de um caso humano ou de outro caso humano, 

porque cada um de vocês vive isso em alternância a cada dia. 

Exceto, obviamente, para aqueles de vocês que consumiram a alma no Fogo do Espírito, 

caso em que nada do que é ligado ao confinamento pode mais manifestar-se, e, isso, muito 

mais se lhes foi dado a viver a Onda de Vida, em um de seus componentes ou em seus três 

componentes, a partir do mês de fevereiro do ano de 2012. 

 

Vocês estão, portanto, a meio caminho do ano de 2016, ano do aparecimento da segunda 

Estrela e da manifestação tangível do Apelo de Maria, assim como do despertar do 

Juramento e da Promessa. 

 

O Comandante dos Anciões deu-lhes, há algum tempo, o conjunto de marcadores temporais 

existentes nessa Terra durante este ano, que está na metade concluído e do qual resta a 

percorrer certo número de meses, com datas, inscritas na história da Terra, que 

correspondem a períodos mais ou menos propícios no momento coletivo. 

O momento coletivo, até agora, dependia não de sua liberação individual, mas do momento 

oportuno julgado pela Terra que, eu os lembro, condiciona a própria velocidade da 

aproximação do astro do Julgamento nomeado Hercobulus ou Nibiru. 

 

Há, portanto, períodos mais propícios. 

Esses períodos mais propícios não significam, contudo, que isso se produzirá, 

precisamente, durante esses períodos. 

Tenham sua casa pronta, porque Ele virá como um ladrão na noite, e Seu Anúncio está, já, 

presente em vocês por intermédio, eu os lembro, da ativação da Porta KI-RIS-TI, situada em 

suas costas, entre as omoplatas, o que permite deixar a passagem, ao mesmo tempo, de 

trás para frente e da frente para trás, a partir do ponto central do chacra do coração para a 

Porta KI-RIS-TI ou, ainda, das três Portas nomeadas AL, Unidade e sob o coração, OD, com 

a Porta KI-RIS-TI das costas que é, eu os lembro, a estrutura de reconstrução do Coração 

do Coração ou, se preferem, do tetrakihexaedro. 

 

... Silêncio... 

 

Questionemos. 

 

Questão: em junho, um interveniente disse: «Perdoe-se a si mesmo». 

Você pode desenvolver? 
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Bem amado, o perdão a si mesmo corresponde à evacuação de toda forma de culpa, de 

carma ou de ressentimento. 

O perdão aportado a si mesmo, quer esse si mesmo esteja inscrito na pessoa como na alma 

– isso não concerne ao Espírito, porque ele não tem necessidade de perdão – traduz a 

capacidade, pela ação de Graça e, sobretudo, pelo estado de Graça, a capacidade para 

transcender a matéria pelo próprio Espírito e, portanto, pela Luz, para restabelecer a 

Unicidade, a Unidade e a Verdade em cada um de vocês. 

Assim, portanto, perdoar-se a si mesmo não faz referência a um evento determinado ou 

preciso, mas, bem mais, a uma atitude interior, que permite liberar-se, efetivamente, da 

autopredação. 

 

Vocês estão inscritos, nesse corpo, entre o momento nomeado nascimento e o momento 

nomeado morte. 

Na Liberação e na Ascensão da Terra não existirá nascimento nem morte, trata-se de uma 

ressurreição na qual nenhum nascimento nem qualquer morte pode corresponder ao que 

vocês viveram nesse mundo confinado. 

 

Assim, a cada abertura e a cada oitava que se produzem na Terra – cujas etapas foram-lhes 

desvendadas progressivamente, há agora mais de dez anos ou, mesmo, por algumas vozes 

que falaram antes, há trinta anos – levam-nos, progressivamente, passo a passo ao invés 

de brutalmente, como é o caso agora, a evoluir para ancorar a Luz. 

Não evoluir no Espírito – que, ele, não evolui, jamais, – mas para evoluir mesmo em sua 

pessoa, para aproximar-se ao mais perto do Coração do Coração. 

É assim que se realiza a Liberação de um sistema solar confinado, como já se realizou em 

cinquenta ocasiões, por toda a parte nos multiversos e nos universos confinados. 

 

... Silêncio... 

 

Você pode reler a questão? 

 

Questão: em junho, um interveniente disse: «Perdoe-se a si mesmo». 

Você pode desenvolver? 

 

Outro elemento: cada um de você contém o conjunto de mundos, se você se perdoa a si 

mesmo, você perdoa aos mundos. 

Não pode haver cura definitiva sem perdão. 

Esse perdão não tem necessidade de ser especificado através de uma causalidade, ele é 

global. 

Quando o perdão é real, vis-à-vis de si mesmo, há Paz; enquanto o perdão é incompleto, 

não há Paz, há flutuação. 

Perdoar-se a si mesmo permite, portanto, pôr fim às linhas de autopredação ligadas ao que 

vocês nomeiam, nesse mundo, reflexo de sobrevivência ou de preservação da espécie, o 

que nada tem a ver com o Espírito, mas permite a facilitação do despertar, de algum modo, 

do Espírito em vocês. 

 

Em geral, na pessoa humana, o perdão é, sempre, ligado a uma circunstância, a um 

elemento, a um evento. 
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O perdão de que foi feita referência durante o mês anterior concerne ao sentido que eu 

qualificaria de arquetípico do perdão, ou seja: eu lhe rendo Graças e eu lhe remeto a Graça. 

Não há outro modo de liberar-se. 

É claro, houve o outro modo, que foi a emergência, junto a inúmeros de vocês, da primeira 

corrente da Onda de Vida, que pôs fim às linhas de predação coletivas inscritas nos dois 

primeiros chacras. 

 

Hoje, paralelamente à ativação das Portas Profundeza e Precisão, realiza-se a Liberação da 

autopredação ou do reflexo de sobrevivência ou de preservação da espécie. 

O Espírito que vivifica a matéria, a matéria – a sua, de seu corpo – não tem mais medo de 

seu próprio desaparecimento nem, mesmo, do desaparecimento de toda matéria nesse 

mundo, o que é o caso quando do processo nomeado planeta grelha final, no qual nenhuma 

vida será possível na terceira dimensão. 

A Terra tornar-se-á, então, um esqueleto. 

A Terra de quinta dimensão já nasceu, é claro. 

A vida na Terra de terceira dimensão, mesmo liberada, será impossível. 

A vida será, então, nomeada intraterrestre, ou seja, sob a superfície, em contato direto com 

o núcleo cristalino que, eu os lembro, vem de Sirius. 

 

Assim, qualquer que seja sua evolução ou seu futuro, a partir do momento coletivo ser-lhes-

á feito, muito exatamente, segundo sua vibração, segundo sua escolha e segundo sua 

consciência. 

O que quer que vocês digam, o que quer que possam pensar disso, não pode haver 

qualquer erro no que se desenrola já há numerosos anos, mas, sobretudo, neste período, 

no qual há, para cada um de vocês, um momento temido, esperado ou aguardado, que deve 

produzir-se. 

Que depende não mais, unicamente, da Terra – uma vez que a Terra de nova dimensão 

nasceu – não mais, unicamente, do número de despertos sobre a Terra, mas, eu diria, de 

um mecanismo de convergência de um conjunto de elementos, a priori, discrepantes, mas 

que concernem a todos os mecanismos da consciência e do Espírito nesse mundo. 

O Espírito não conhece a mentira, o Espírito não conhece o confinamento, o Espírito não 

conhece a matéria e, no entanto, ele vem transmutar sua matéria para elevá-la em sua 

escolha de liberdade, qualquer que seja sua dimensão de atribuição. 

 

... Silêncio... 

 

Questionemos. 

 

Questão: nós recebemos os pilares da cabeça – Atenção, Intenção, Ética e 

Integridade –, aqueles do coração – Infância, Transparência, Humildade, Simplicidade 

–, mas nada para o sacrum. 

Você pode desenvolver sobre os pilares do sacrum em relação à sexualidade e à 

parte inferior do corpo, demonizados pelas religiões? 

 

Bem amado, do mesmo modo que existiram quatro pilares ao nível da cruz cardinal da 

cabeça, do mesmo modo que existiram os quatro pilares do coração existem, é claro, quatro 

pilares ao nível do sacrum. 
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Esses nomes – desses pilares – portam, diretamente, os nomes das Portas laterais 

do sacrum e anteriores ao nível das dobras da virilha, eu os pronunciei em múltiplas 

reprises. 

As duas mais importantes são a Precisão e a Profundeza, não da pessoa, mas a Precisão e 

a Profundeza do Espírito, ou da alma, a capacidade para estar na clareza, a capacidade 

para ver, para perceber não com os olhos, mas com o sentido energético, como com o 

coração, quer concirna à visão etérea – e não astral – ou à visão do coração. 

A Clareza e a Profundeza permitem amplificar a descida do Espírito e realizar a alquimia do 

Espírito na matéria, o que põe fim a toda matéria. 

 

O Espírito, para empregar uma terminologia dita humana, é de vibração muito alta, que não 

pode acomodar-se, de maneira alguma, com a vibração dos mundos carbonados 

confinados. 

A descida do Espírito não, unicamente do Espírito Santo, mas do Espírito do Sol, realizada 

bem depois das Núpcias Celestes e bem depois da subida da Onda de Vida, permitiu, como 

e o disse, transmutar sua própria matéria. 

Para a maior parte de vocês, mesmo se existam, ainda, linhas de autopredação, e isso 

havia sido dito, a partir do instante em que uma das Coroas esteja ativa, mesmo sem Onda 

de Vida, no momento coletivo da Terra vocês constatarão, por si mesmos, que não existem 

mais apegos a essa identidade ou a esse corpo no qual vocês estão; vocês estarão 

totalmente desidentificados desse corpo. 

Contudo, inúmeros de vocês que não vivem isso – quer sejam as Coroas e a Onda de Vida 

– ou que nada tenham vivido até agora, e como havia sido dito, estando, entretanto, no 

coração, devido ao seu comportamento em sua pessoa, encontrar-se-ão confrontados, 

simplesmente, como todos os outros, naquele momento, a uma reticência maior ou menor à 

própria dissolução da pessoa. 

 

A Liberação nada mais é do que viver o fato de não mais ser dependente desse corpo, 

mesmo a ele estando sujeito pelas leis da encarnação, nem mesmo às suas próprias 

emoções ou ao seu próprio mental. 

A Clareza e a Profundeza dão-lhe uma capacidade geral e global de ver-se, real e 

concretamente, além de toda projeção ou de toda imagem de si mesmo falsificada, dar-lhe-á 

a ver a Verdade. 

Essa verdade, a partir do instante em que os quatro pilares da pélvis estejam ativos, 

garante, para vocês, a capacidade para serem liberados sem serem arrebatados por uma 

dor ou o medo da morte, qualquer que seja. 

Isso já existe na morte comum que vocês viveram, eu os lembro, para a maior parte, 

inumeráveis vezes, mesmo se vocês não tenham qualquer lembrança disso. 

A morte necessita de fazer o luto: o luto desse corpo, o luto de toda história. 

O Liberado Vivo já realizou todos esses lutos. 

 

Os apegos, as crenças, a adesão à pessoa e à matéria em uma alma em curso de reversão 

ou de dissolução implica resistências. 

Essas resistências serão atravessadas com mais ou menos facilidade, no momento do 

Apelo de Maria e, mais especificamente, durante as setenta e duas horas de estase nas 

quais, eu os lembro, nenhum elemento desse corpo físico e de sua consciência comum será 

acessível. 
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Se você crê no neant, será o neant e seus horrores; se você é liberado vivo, você se 

banhará, com deleite, no que você é, em verdade. 

Se a alma está, ainda, polarizada, ou seja, atraída para a matéria, mesmo se ela se reverteu 

por momentos, você será afetado ou atribuído em sua origem estelar ou em sua dimensão 

de eleição. 

 

Lembrem-se de que a totalidade da humanidade é liberada, mas isso não quer dizer que a 

totalidade da humanidade ascensione, caso contrário, não haverá liberdade. 

A Liberdade não se importa, além do bem e do mal e da predação desse mundo, com uma 

escolha ao invés de outra. 

A Luz respeita todas as liberdades, sem qualquer exceção. 

A Luz não pode combater, ela pode apenas estabelecer-se ou recusar-se, mas as 

condições do confinamento, que tocam ao seu fim, não permitem manter uma vida em 3D 

dissociada, qualquer que seja. 

No máximo pode existir uma vida em 3D unificada, quer seja com esse corpo ou em outro 

corpo carbonado, mas não haverá mais disruptura da consciência ou alternância da 

consciência. 

 

... Silêncio... 

 

Questionemos. 

 

Questão: muitos de nós vivem em balanço entre o efêmero, que perdeu seu atrativo, 

no qual não é mais possível projetar-se e trabalhar, e a Eternidade, que ainda não se 

desvendou inteiramente. 

Esse entre os dois é, por vezes, mal suportável e não termina de prolongar-se. 

Como viver essa transição? 

 

Bem amado, eu lhe proponho render graças a essa vivência, a essa espécie de inquietação 

ou de desconforto que, eu o lembro, tem por única função mostrar-lhe o que é o efêmero e o 

que é o Eterno. 

É graças a esse balanço ou esse desequilíbrio aparente de perda de atrativo do efêmero, ou 

de desinvestimento do efêmero em face de uma Eternidade não ainda realizada, mesmo se 

você seja liberado vivo, ao nível do coletivo. 

Seu corpo é tributário, antes de tudo, da Terra e de seu confinamento, devido à sua 

constituição; quer você seja liberado ou não, nada muda. 

Se você é, aliás, liberado, você terá cada vez mais dificuldade para fazer malabarismos, se 

posso dizer, entre seu efêmero e sua eternidade, mas é graças a essas inquietações, se 

posso dizer, que não são resistências, que sua consciência torna-se, de algum modo, cada 

vez mais precisa e cada vez mais profunda. 

 

No momento vindo, não há qualquer possibilidade de reatar-se a qualquer efêmero que seja 

porque, justamente, você viu o funcionamento do efêmero, com suas regras, e você 

percebeu, ou viveu o funcionamento da Eternidade. 

Esses elementos de balanço ou, como dizia o Comandante, há numerosos anos, em outra 

oitava, ter as nádegas entre duas cadeiras, eu os lembro de que não há mais cadeiras. 

Portanto, você não pode nem colocar-se em uma nem colocar-se na outra, mas, 

simplesmente, aquiescer à sua liberação. 
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É claro, pode existir, no efêmero que se apaga, um sentimento, por vezes, de exasperação 

ou de aborrecimento ou, mesmo, de raiva, concernente ao que você, realmente, viveu e 

experimentou, e a experiência do confinamento, que toca ao seu fim, mas que, entretanto, 

está, ainda, presente. 

Isso, também, é destinado a servir àqueles de vocês, irmãos e irmãs humanos, que não 

tiveram acesso a essas experiências, e permite, como vocês sabem, ancorar, sempre mais, 

a Luz e permitir a ela entrar na emergência não, unicamente, nos vórtices interdimensionais 

dos povos da natureza, mas, cada vez mais facilmente, nas relações, nas comunicações 

entre vocês, humanos, ou entre vocês, humanos e os povos da natureza, por exemplo. 

 

É preciso, portanto, de algum modo, tomar, eu diria, sua dificuldade com paciência, sabendo 

que quanto mais a exasperação de não estar assentado definitivamente e colocado 

definitivamente em um lugar faz apenas reforçar sua aptidão à Eternidade, mesmo se tenha 

a impressão – como dizia o Comandante – de dar meia volta, nomeie isso tournicoti-

tournicota. 

À força de fazer esses movimentos, o movimento usa-se dele mesmo e provoca, como eu o 

disse, mais Clareza, mais Precisão e mais Profundeza. 

Vocês estão, portanto, para a maior parte, fazendo malabarismos entre o que vocês vivem, 

na eternidade, em seus desaparecimentos, em seus alinhamentos, em suas meditações e o 

que há a resolver no efêmero. 

Preencher o que vocês nomeiam de um cheque pode tornar-se exasperante; responder a 

obrigações efêmeras, quer sejam de natureza societária, legal, fiscal ou, simplesmente, 

relacional, torna-se, efetivamente, cada vez mais penoso. 

E, eu diria, tanto melhor porque, no momento vindo, não haverá mais qualquer hesitação, 

para inúmeros de vocês, sobre essa Terra. 

 

Assim, portanto, se vocês constatam, por si mesmos, uma defasagem cada vez mais 

flagrante entre seu passado, mesmo próximo, há cinco, há dez anos, e o que vocês vivem 

interiormente, vocês observam que o que lhes dava prazer ou que desencadeava desejos 

em vocês não existe, simplesmente, mais. 

Isso é, também, um convite para ir ainda mais à profundeza e para nutrir-se do que vocês 

são, em verdade. 

Cada coisa está, portanto, aí também, em seu muito exato lugar. 

Vocês constatam, também, de maneira simples que, quanto mais mergulham em seu 

desaparecimento ou em sua eternidade, mesmo sem puxar lembranças ou experiências 

claras, hoje, vocês constatam que isso vai amenizar, ainda mais, sua atração do efêmero, 

em qualquer relação, comunicação ou troca que seja. 

É preciso, efetivamente, fazer malabarismos com isso enquanto a sobreposição do Eterno e 

do efêmero não está concluída inteiramente. 

 

Não há, portanto, método, porque não se trata de subir em vibração, não se trata, 

tampouco, mesmo se o apelo da Luz possa fazer-se, por vezes, premente, de desaparecer 

inteiramente, mas, sim, de manter sua Presença no Aqui e Agora, mesmo sem atração, 

mesmo sem desejo, mesmo sem prazer, de apoiar-se em sua eternidade, em qualquer 

tarefa ou função que vocês tenham a realizar no efêmero. 

Mas é incontestável que uma forma que vocês poderão nomear de «exasperação» instale-

se, efetivamente, de maneira cada vez mais evidente. 
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Mas isso é, também, uma injunção da Luz, por Sua Inteligência, para ir sempre, cada vez 

mais, para a Precisão e para a Profundeza. 

 

Lembrem-se, também, de que, qualquer que seja a exasperação ou a saturação, existem 

elementos a privilegiar. 

Esses elementos a privilegiar são a natureza, quer sejam os povos da natureza, quer sejam 

os vegetais, quer seja a jardinagem, quer seja a expressão artística, isso nutre vocês, não 

mais no efêmero, mas em sua eternidade. 

A música, por exemplo, toda criação artística não é mais uma satisfação do ego, mas uma 

satisfação do Espírito, e isso lhes permite esperar um pouco, na leveza. 

Mas é evidente que tudo o que participa, na estrutura da sociedade, do confinamento, do 

medo, da necessidade de seguro de vida, de seguros sociais, de previdência financeira, 

fiscal e outra, torna-se, efetivamente, cada vez mais ridículo em relação à sua eternidade. 

Mas é perfeito assim, porque vocês descobrem a futilidade do que vocês realizaram, talvez, 

quarenta ou cinquenta anos anteriores à sua abertura. 

 

Isso os reforça em sua eternidade, mesmo se isso se torne cada vez mais fatigante no 

efêmero. 

Eu não diria que isso seja desejado, uma vez que o momento de Liberação coletiva não 

depende seja de vocês, nem da Terra, nem dos Anciões, nem das Estrelas, nem dos 

Arcanjos, mas de circunstâncias intrincadas por milhares agora. 

E é nessa exasperação ou saturação, a partir do instante em que vocês derivam isso a uma 

atividade natural, criativa, artística, de manutenção de jardim, de passeio em meio aos 

elementos da natureza, isso lhes dá a força para suportar, se posso dizer, o insuportável do 

efêmero. 

Porque é, realmente, insuportável para o Espírito ser tributário de um corpo, de um 

nascimento, de uma morte, de obrigações sociais, familiares ou outras. 

E, eu diria, é tanto melhor. 

Não como punição, mas, bem mais, como elemento que vem adicionar-se, eu diria, à sua 

Liberação, quer seja registrado, agora e já, ou quer seja a vir no momento do Apelo de 

Maria. 

 

Vocês não podem mais, vocês não poderão mais pendurar-se ao que não lhes dá mais 

prazer. 

A arte, o trabalho na natureza, os passeios na natureza não são elementos de apego, mas 

elementos de liberação. 

 

Vocês devem, portanto, e deverão, portanto, cada vez mais, até o momento do Apelo de 

Maria, fazer malabarismos com uma coisa que é seu futuro, a Eternidade, e uma coisa que 

se apaga, que é seu efêmero. 

Mas vocês não podem preceder o apelo coletivo, quer vocês sejam liberados, nada muda. 

 

... Silêncio... 

 

Questionemos. 

 

Questão: foi-me proposto, para atualizar o masculino sagrado, cortar, decidir, fazer 

escolhas. 
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Eu pensava que o feminino sagrado, que acolhe tudo com o mesmo Amor, permitia à 

espontaneidade do coração exprimir-se para atualizar o masculino sagrado. 

Você pode desenvolver sobre a necessidade de fazer escolhas e de cortar? 

 

Bem amado, o masculino sagrado é a atualização da Luz no efêmero. 

Romper, cortar e decidir é, efetivamente, a fase que sucede o acolhimento do feminino 

sagrado. 

Em alguns casos, e em algumas circunstâncias, só o feminino sagrado permitiu, 

efetivamente, pela Inteligência da Luz e pela Graça do Amor, cortar e romper, natural e 

espontaneamente. 

Hoje, a emergência do masculino sagrado dá-lhes, por vezes, a decidir, a escolher e a 

cortar, por si mesmos – quer vocês estejam inscritos no efêmero ou na Eternidade – o que 

tem necessidade, ainda, eu diria, de ser podado e cortado. 

São os últimos elementos não de resistência, mas, eu diria, mais de hábitos 

comportamentais ligados à preservação da espécie e ao reflexo de sobrevivência que está 

no trabalho. 

 

Vocês devem, portanto, de algum modo, quando a Vida o propuser, passar ao ato. 

A passagem ao ato, quer seja na realização de um ato criativo ou na resolução de um 

problema, é absolutamente indispensável. 

Mas não é você que corta, entretanto, é você que ali põe a energia e a consciência. 

A Graça, efetivamente, ocupa-se de tudo, mas é preciso, ainda, que, no interior do que você 

é, na eternidade, a decisão, a escolha tenha sido realizada. 

A Luz, nesses casos, fará tudo para que essas rupturas, essas mudanças façam-se com a 

maior das facilidades. 

Entretanto, a atualização da Luz nesse mundo dá-lhe a ver que algumas coisas puderam 

ser liberadas pelo acolhimento incondicional no coração do feminino sagrado, mas que 

outras coisas tornaram-se, talvez, mais virulentas, porque mais iluminadas e mais 

resistentes, ligadas ao reflexo de sobrevivência e aos hábitos, à preservação da vida nesse 

mundo, que há a cortar, não por qualquer vontade, mas, sempre, pela Graça do Amor. 

 

Naquele momento, há apenas a intenção da consciência para emitir: aí está o masculino 

sagrado. 

Não lhes é solicitado para agir com os meios existentes anteriormente, mas, simplesmente, 

executar a intenção. 

A intenção estando colocada, o ato produz-se, de algum modo, por si mesmo, sem qualquer 

participação da vontade. 

Há, portanto, sucessivamente, e em todas as coisas que vocês têm a viver neste momento, 

primeiro, uma iluminação e uma clareza nova, com elementos que são cada vez mais 

aguçados ou cada vez mais precisos, que os leva a ir, sempre mais, à profundeza e, sempre 

mais, ao Aqui e Agora. 

 

A adição do masculino sagrado ou do Verbo Criador que ali é ligado permite passar ao ato 

sem qualquer esforço de vontade, mas, simplesmente, porque isso lhes parece urgente e 

indispensável. 

Não há, portanto, propriamente dita, vontade humana; não há, tampouco, contradição com o 

feminino sagrado, mas, bem mais, uma dinâmica que, ao ir cada vez mais ao acolhimento, à 

recepção da Luz e ao acolhimento incondicional do Amor, realizou esse Amor e utilizou o 
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poder de sua intenção para que a Inteligência da Luz, em acordo com o que vocês são e o 

que manifestam, possa, efetivamente, cortar e mudar o que deve ser mudado. 

Mas isso não é um esforço de sua parte porque, quando vocês percebem que devem 

mudar, e aquiescem a essa mudança, e põem à frente a intenção, ao nível da consciência, 

com ética e integridade, e na humildade e na simplicidade, então, naquele momento, a 

mudança produz-se. 

Nem sempre da maneira pela qual vocês teriam desejado como pessoa, mas, 

frequentemente, de modo inesperado, pela Graça e pela Inteligência da Luz e, portanto, 

independentemente de qualquer vontade pessoal, simplesmente, colocando uma intenção. 

 

O feminino sagrado é preliminar ao masculino sagrado. 

A androginia primordial corresponde à fusão do feminino e do masculino sagrados que, no 

entanto, inúmeros de vocês viveram quando da ativação do décimo segundo corpo ou corpo 

da androginia primordial, situado no nariz. 

A androginia primordial não os priva da polaridade masculina e feminina, sobretudo, ao nível 

sagrado. 

Isso lhes dá, portanto, a experimentar, eu diria, os dois lados da moeda, para ter o impulso e 

a força de Luz suficiente para que a Inteligência da Luz manifeste-se em sua vida. 

Mas, em nenhum caso são vocês que cortam, em nenhum caso são vocês que decidem, 

porque houve, justamente, esse acolhimento do feminino sagrado em preliminar ao 

masculino sagrado. 

 

Como eu o disse durante o mês passado, todas essas etapas suplementares, a partir do 

ano 2012, permitiram-lhes conscientizar-se, de maneira cada vez mais clara, tanto das 

origens estelares como das linhagens que os acompanham, como da visão do que se 

desenrola, tanto em vocês como em sua vida, qualquer que seja. 

Há, efetivamente, portanto, uma sinergia entre o masculino sagrado e o feminino sagrado. 

Para alguns de vocês, o simples acolhimento do feminino sagrado permitiu liberar o que 

devia ser liberado; para outros, como vocês o constataram, isso não bastou. 

A androginia não põe fim ao masculino sagrado e ao feminino sagrado, ela os funde, ela os 

põe em sinergia e em sincronia. 

Ter podido acolher o feminino sagrado e poder manifestar, agora, o masculino sagrado 

permite-lhes dar-se conta, aí também, da diferença entre o que é o efêmero e o Eterno. 

 

... Silêncio... 

Questionemos. 

 

Questão: eu vivi um reencontro com os Arcontes. 

Eu fiz a saudação de Órion, mas eles não saíram. 

A saudação de Órion não funciona? 

 

Bem amado, é preciso diferenciar a saudação de Órion em situação de reencontro dita 

extraterrestre, de uma manifestação de um Arconte que, eu o lembro, situa-se na quarta 

dimensão e que apenas pode manifestar-se a você se você mesmo, em sua pessoa ou em 

sua alma, é portador dessa linhagem ou age segundo o que são nomeadas as linhas de 

predação. 
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Não é a saudação de Órion, para esses Arcontes sutis, nem a Saudação de Órion, nem as 

orações, nem o rosário, nem qualquer oração que seja que porá fim à presença de um 

Arconte. 

O Arconte presente, nesse plano nomeado astral intermediário ou mental inferior, faz 

apenas refletir suas próprias insuficiências. 

Crer que um gesto vá permitir expulsar esses Arcontes prova uma incompreensão. 

A saudação de Órion é destinada aos povos extraterrestres. 

Eu falo, portanto, aí, de Arcontes que não estão estabilizados na quarta dimensão, mas de 

Arcontes de carne e osso, como vocês, que intervirão nas embarcações para funções 

diferentes, é claro, mas concernentes não ao seu Espírito nem à sua alma, mas ao futuro 

desse corpo. 

 

Assim, portanto, nesse tipo de reencontro, se esse reencontro produz-se, isso faz apenas 

manifestar a ambivalência, a dualidade ou as resistências presentes para a Eternidade, 

nessa pessoa, mesmo se ela não tenha linhagem ou origem reptiliana. 

Existem fenômenos de atração e de ressonância ligados às falhas presentes na própria 

pessoa, no comportamento, na alma, que permitem a esses Arcontes virem ver o que 

acontece e permanecerem. 

Inúmeros de vocês, aliás, em períodos preliminares à atribuição vibral, em outros lugares e 

em outros tempos, durante os anos 2013 e 2014, foram confrontados, de maneira, por 

vezes, muito virulenta, a essas intrusões Arcônticas; jamais a saudação de Órion podia 

expulsá-los. 

Corresponde apenas a uma falha presente na origem do ser, que permitiu essa 

manifestação, por sua própria ambivalência ou sua própria dualidade ou, se você prefere, 

sem julgamento de valor, para uma atração para a materialidade e, portanto, tudo o que se 

trata do materialismo que está, ainda, presente. 

 

Há uma diferença fundamental entre a saturação e a exasperação daquele que vive, ao 

mesmo tempo, o efêmero e a Eternidade, daquele que é atraído para a materialidade, 

mesmo aberto ao nível de uma das coroas, mas cuja escolha foi de prosseguir o caminho 

da materialidade ou do materialismo, ou seja, de algum modo, manutenção de forças de 

predação que não tornam o outro livre em relações de ajuda, por exemplo, ou de serviço, 

confina-o novamente. 

Nenhuma saudação, nenhuma oração pode expulsar esses Arcontes, apenas um retorno ao 

centro e um retorno ao coração é que o pode. 

 

Eu repito, não são, aí, Arcontes em embarcações, mas Arcontes que vivem nos planos 

intermediários, e cuja especialidade é, obviamente, a de introduzir-se pelas falhas ligadas à 

ação-reação, à dualidade e ao materialismo que dão a viver isso. 

 

... Silêncio... 

Podemos prosseguir? 

 

Questão: podem-se ter duas origens estelares? 

Qual é a assinatura daquela de Aldébaran? 

 

É impossível ter duas origens estelares. 
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As assinaturas comportamentais, ou de almas, inscritas na origem estelar, podem ser muito 

características. 

Foram-lhes fornecidos alguns exemplos: a origem reptiliana assinala uma inclinação para a 

organização e a ordem; a origem Vegaliana assinala um comportamento ou uma alma 

voltada para a pedagogia e o ensinamento; uma origem Arcturiana assinala uma 

necessidade de explicações e de ciências. 

Existem, obviamente, muito numerosas origens estelares. 

No que concerne a Aldébaran, ela se aproxima, em certa medida, do comportamento 

nomeado Arcturiano, com um toque que eu qualificaria de fantasia, ou, ainda, de 

criatividade, o que não é o caso junto aos Arcturianos. 

 

... Silêncio... 

Questionemos. 

 

Questão: até há dois anos, nas fotos, apareciam orbes. 

Agora, trata-se de uma presença em forma de losango visto no plano. 

O que é isso? 

 

A modificação registrada em seus suportes ditos numéricos fotográficos pode dar diferentes 

anomalias; eu não vou analisá-los. 

Mas saiba, simplesmente, que a emergência de formas de Luz, quando uma forma de Luz 

irrompe em seu mundo, sua primeira fase de aparição é, efetivamente, uma esfera branca 

ou de outra cor. 

Quando a possibilidade é oferecida de desenvolver essa forma dita de eternidade em seu 

mundo efêmero, então, isso vai passar por um desenvolvimento mais ou menos rápido, que 

passa por formas geométricas até o desvendamento de uma forma de Luz antropomorfizada 

ou não. 

Isso corresponde à descida da Luz, à cristalização da Luz no efêmero, assim como a uma 

capacidade cada vez maior de perceber isso através desse ajuste entre o efêmero e o 

Eterno. 

 

É, portanto, perfeitamente possível observar, com seus olhos como com seus suportes 

numéricos, ver o desenvolvimento dessas formas de Luz que entram em manifestação em 

seu mundo. 

Vocês percebem, primeiro, um ponto de Luz ou uma esfera de Luz que vai passar por 

algumas formas geométricas – frequentemente, muito rapidamente – para deixar aparecer 

uma forma luminosa, ligada, obviamente, à estrutura móvel dessa entidade de Luz que entra 

em emanação nesse mundo e, portanto, em contato mais ou menos estreito com vocês 

mesmos. 

 

Assim, portanto, as modificações observadas – quer seja pelo registro de embarcação em 

torno do Sol, quer sejam seus próprios aparelhos fotográficos que registram o que vocês 

não veem a olho nu – fazem apenas assinalar o desenvolvimento da Luz nesse mundo. 

O que aparecia como fugaz, que atravessava seu campo de visão ou o campo do aparelho 

fotográfico sob a forma de bolas nomeadas orbes – mas nem todas são assim – de cor 

branca ou, em todo caso, uma forma iluminada por ela mesma e não do exterior, sem 

sombra, revela-se, agora, em seu mundo e em sua realidade tridimensional, e passa por 
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uma, duas, três, quatro ou cinco formas geométricas antes de aparecer sob a forma 

antropomórfica ou não antropomórfica do visitante que está com vocês. 

O mecanismo é tanto visual como visual etéreo, como visual do coração ou como percepção 

dita energética ou de consciência. 

 

... Silêncio... 

Questionemos. 

 

Questão: círculos na plantação (crop circles) aparecem um pouco por toda a parte. 

Trata-se, hoje, do acesso de seres de Mundos Livres ou os seres de forças opostas à 

Luz encarregaram-se? 

 

Bem amado, existem apenas duas origens possíveis aos círculos que aparecem nos 

círculos de cultura: ou trata-se de um fato organizado pelas forças da Confederação 

Intergaláctica e, essencialmente, os Arcturianos – mas, por vezes, também, os Vegalianos – 

e outros são, simplesmente, humanos. 

Obras de arte humanas que não têm o alcance nem a mesma vibração, nem a mesma 

perturbação de consciência no aspecto visual ou no aspecto direto, quando vocês têm a 

chance de aproximar-se de um, segundo a origem seja ligada à Luz ou, simplesmente, ao 

humano. 

 

As forças ditas opostas à Luz não têm qualquer interesse a realizar esse gênero de 

grafismo. 

O humano ali encontra alguns interesses pelo prazer de mistificar, de algum modo, os 

humanos que veem essas imagens ou que percorrem esses lugares. 

Entretanto, nós podemos estipular que de 80 a 90% dos crop circles são absolutamente 

autênticos. 

Nem todos têm um alcance informativo ou preditivo ou, mesmo, profético, alguns estão aí 

apenas para realizar um campo de forma que será eficaz, ao nível do crescimento da Luz, 

como ponto de penetração da Luz, como é o caso, por exemplo, junto aos povos da 

natureza, na borda de suas cidades. 

Os círculos de cultura traçados pelos humanos não têm, obviamente, qualquer dessas 

especificidades, nem de crescimento energético, nem de percepção energética e, ainda 

menos, de descida de Luz. 

As forças ditas opostas à Luz jamais criaram o mínimo crop circle. 

 

... Silêncio... 

Questionemos. 

 

Questão: ouve-se muito a expressão «no Coração do Coração», mas eu me pergunto 

o que é o Coração do Coração. 

Para mim, é uma referência; ora, se nós somos levados a perder toda referência, por 

que empregar esse termo, querer estar no Coração do Coração? 

Nós não o somos, sempre, tendo-o esquecido? 

Para alguns, trata-se de uma etapa para recentrar-se, mas se há etapa, considera-se 

que há um caminho. 

Eu me dou conta de que algumas palavras utilizadas são, ainda, referências. 

Há, verdadeiramente, necessidade de tudo isso? 
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Não há necessidade nem de Estrelas, nem de Anciões, nem de Arcanjos, nem de Portas, 

nem de Estrelas. 

Contudo, o que é nomeado o Coração do Coração pode ser assimilado a uma referência 

espacial, mas é, antes de tudo, uma referência temporal. 

Obviamente, ele é localizado ao centro do coração. 

Não é uma etapa ou, então, é a última etapa. 

Aquele que não tem necessidade de referência não vai vê-lo como uma referência. 

Obviamente, se você coloca a questão assim, isso prova que você está desembaraçado de 

toda necessidade de referência? 

Não, caso contrário, você ali não veria a referência, você não procuraria compreender o que 

é o Coração do Coração, mas você o viveria. 

Ao viver o Coração do Coração, você sabe muito bem que é uma passagem do lado da 

pessoa, mas, ao estar no Coração do Coração e ao desembocar na a-consciência, você se 

apercebe de que essa porta ou essa referência jamais existiu, mas que essa referência é, 

talvez, necessária e útil para aqueles que têm necessidade disso. 

 

Nós adotamos o discurso e as palavras além da vibração, para que uma gama sempre 

maior possa apreender, compreender e, sobretudo, superar o que há a compreender. 

O Coração do Coração, ou Centro do Coração, ou núcleo de imortalidade é apenas o ponto 

de resolução de todos os antagonismos, e o ponto de passagem no momento da Liberação. 

Esse ponto é geograficamente localizado ao nível do coração. 

Ele está, muito exatamente, a meia distância entre o centro do chacra do coração e o que 

foi nomeado o nono corpo, mas ele não é um ponto que está sobre a pele, mas a meia 

distância entre o esterno e a Porta KI-RIS-TI. 

Eu os remeto, para isso, ao que foi explicado, longamente, por Sri Aurobindo, durante o fim 

do ano 2010, concernente a um esquema que havia sido comunicado e que corresponde à 

primeira passagem, entre ruptura do coração ou do pericárdio, entre KI-RIS-TI e o chacra do 

coração. 

 

Os marcadores são úteis, unicamente, para aquele que não se referenciou. 

Aquele que se referenciou não tem mais necessidade de qualquer marcador, uma vez que 

ele transpôs a Porta, e percebe, portanto, que não há Porta, nem Coração do Coração – 

que, no entanto, está localizado geograficamente e de maneira temporal. 

É a última Reversão, é bem além da Porta Estreita que era a pequena morte, mas trata-se, 

aqui, da grande morte, ou do grande Guardião do Limiar, o que dá no mesmo. 

É o momento da extinção do sentido de ser uma pessoa, que sobrevém apenas quando 

você é liberado vivo. 

 

O Liberado Vivo não se importa com palavras, denominações. 

Ele poderia falar-lhes em uma língua que não existe e que, no entanto, traduz algo ao nível 

vibratório. 

Só aquele que se apega ao sentido das palavras ao invés do sentido da vibração tenta 

justificar o fato que ele não compreende. 

Porque não é algo que possa compreender-se, mesmo se seja definível, mas é algo que 

apenas pode-se viver, em sua humanidade, ou seja, reencontrar essa Eternidade que 

jamais desapareceu. 
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Mas, enquanto você está um pouco do outro lado do véu, você não sabe que os véus não 

existem. 

Apenas o transpor esse Coração do Coração – que corresponde, eu os lembro, à Morada 

de Paz Suprema ou, ainda, Shantinilaya – é que vai permitir-lhes assistir, em toda lucidez e 

sem resistência, ao seu próprio desaparecimento. 

Isso se realiza, vocês sabem, graças à humildade, à simplicidade e ao sacrifício. 

Mas não parem, jamais, nas palavras. 

Quando há definição, por exemplo, quando nós falamos, uns e os outros, de Portas e de 

Estrelas, vocês as viveram, realmente. 

Se vocês não as vivem, como podem verificar a validade das palavras empregadas, das 

referências dadas? 

Mesmo sabendo que essas referências, em definitivo, são apenas pseudo-etapas em um 

processo que não lhes concerne, em absoluto, individualmente, mas coletivamente, como 

foi explicado. 

Vocês foram ancoradores de Luz e, depois, semeadores de Luz, e, enfim, Filhos Ardentes 

do Sol ou filhos da lei de Um. 

 

São essas palavras, mas, além de seu significado, que foram vividas. 

Em contrapartida, o fato de querer, justamente, compreendê-la, mostra que ainda não 

passou e que a etapa é, talvez, necessária. 

Mas ela não é, jamais, obrigatória, do mesmo modo que a Onda de Vida ou, ainda, as 

Coroas radiantes, que não são conceitos intelectuais, mas vivências reais e vibratórias. 

O Coração do Coração, quer vocês o vejam ou não, quer vocês o aceitem ou não, é, 

efetivamente, um ponto geográfico, localizado no tempo e no espaço, situado no meio de 

seu peito. 

Ele corresponde, aliás, a estruturas precisas ao nível anatômico, do mesmo modo que as 

Estrelas e as Portas que permitiram, primeiro, a ativação das diferentes Coroas ao nível das 

Estrelas, deu e permitiu a reconstituição do corpo de Existência ao idêntico daquele que era 

o seu, estocado no sol, se ele não pôde chegar até vocês. 

É o princípio do holograma. 

 

Em cada ponto existe a totalidade do holograma, mas enquanto você vê o holograma, em 

sua globalidade, você se pergunta para que serve cada ponto. 

Ao vivê-lo e não mais, simplesmente, ao vê-lo ou ao lê-lo, naquele momento, as coisas 

iluminam-se por si mesmas. 

O Coração do Coração nada mais é do que o ponto central do coração. 

É o lugar de resolução e o lugar da Liberação, que passa, eu o lembro, pela Lemniscata 

sagrada e pelo funcionamento do veículo nomeado Merkabahinterdimensional, por 

intermédio da Lemniscata sagrada e da nova Tri-Unidade localizada nas Portas AL, Unidade 

e o ponto central do chacra do coração. 

 

Esses marcadores são anatômicos, eles correspondem a funções inscritas, mesmo, na 

fisiologia, coisa que jamais foi desenvolvida porque faria apenas sobrecarregá-los, mas que 

outros entre vocês conseguiram desenvolver com seus próprios conhecimentos. 

As imunoglobulinas, todas as moléculas, todas as proteínas do corpo podem ressoar em 

uma das doze Estrelas. 

São as harmônicas da Vida, simplesmente. 
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Do mesmo modo que existe, ao nível de seu cérebro, ao nível das áreas de projeção 

corticais, mas, também, centrais, ao nível do hipotálamo e da hipófise, existe, do mesmo 

modo, uma representação anatômica precisa, neurofuncional, das diferentes Estrelas. 

 

Mas eu duvido muito que, se nós tivéssemos dado as descrições anatômicas, isso lhes teria 

bastado para viver o processo; vocês o teriam conhecido, mas não o teriam vivido, porque 

teriam sido privados do aspecto essencial, que é vibratório. 

 

As Portas, vocês sabem, algumas se chamam OD-ER-IM-IS-AL, correspondentes aos cinco 

novos corpos em manifestação. 

Do mesmo modo, o Coração do Coração não é uma referência abstrata, mas é um ponto 

real, que é situado, precisamente, na anatomia do coração, atrás dos aurículos, e que é 

nomeado o nó sinusal, que conduz o influxo nervoso a partir do tronco cerebral até o 

coração. 

Há, portanto, uma realidade orgânica. 

Igualmente, quando nós falamos do chacra da alma e do chacra do Espírito, eles estão, 

também, presentes no coração, embora sua ciência não o tenha perfeitamente identificado. 

Do mesmo modo que existe a ativação, se tomo o que foi nomeado o décimo corpo – ou 

corpo de comunicação com o divino – ele se traduz pela ativação de uma região precisa da 

carótida. 

 

A Ascensão e a Liberação não acontecem em qualquer outro lugar que não nesse corpo, 

nesse Templo ou nesse saco de carne. 

Não é um processo que concirna, unicamente, à consciência. 

Esse é o caso além dos mundos confinados, mas, em um mundo confinado, é imperativo 

respeitar o que se desenrola em sua anatomia e sua fisiologia. 

Portanto, o Coração do Coração não é uma visão mental nem uma visão do espírito 

despojado de toda referência, mas é, efetivamente, um marcador fundamental que permite, 

justamente, passar, também, do Fogo vibral ao Fogo Ígneo, ou seja, movimentar 

a Merkabah interdimensional e, de maneira definitiva, a Lemniscata sagrada, que conduz 

sua consciência à Fonte de Cristal, também nomeada de décimo terceiro corpo, a quinze 

centímetros acima de sua cabeça. 

 

Do mesmo modo, o coração de Existência ou o corpo de Existência é gerado por uma 

estrutura geométrica nomeada o tetrakihexaedro. 

Então, obviamente, aquele que permanece na análise mental vai poder ler, perfeitamente, e 

conhecer, perfeitamente, o que é o coração. 

Contudo, ele o vive? 

 

Esses marcadores são indispensáveis, porque apoiados na materialidade do corpo, para 

realizar a Liberação e, igualmente, a Ascensão. 

Tudo o que não é vivido e que é apenas conhecido, estritamente, para nada serve. 

É a experiência que os libera, mas, jamais, o conhecimento. 

O conhecimento – e isso foi desenvolvido de maneira preliminar às Núpcias Celestes, pelo 

Arcanjo Jofiel – o conhecimento é ilusão. 

Toda forma de conhecimento aplicado à espiritualidade, e não ao Si, não à energética, não 

à vida aqui embaixo, é uma perda de tempo. 
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O importante é, e continuará, sempre, a encarnação da Luz na matéria, nesse corpo e, para 

isso, vocês precisam de marcadores reprodutíveis, visíveis e vividos, tanto por vocês como 

pelos outros de seus irmãos e de suas irmãs que os vivem. 

É, aliás, a única certeza de que sua vivência é real e não é ligada a quaisquer quimeras ou 

projeções. 

 

O Coração do Coração é o ponto central do coração, com o que eu acabo de explicar. 

Enquanto ele não é vivido. 

É o momento no qual se apaga toda forma, o momento no qual se apaga toda luz, o 

momento no qual se apaga toda pessoa e toda história que é o Coração do Coração e que 

os faz passar da Infinita Presença ao Absoluto. 

Mas, quando você é Absoluto, você percebe que jamais houve passagem, que ela já estava 

aí. 

Trata-se, portanto, efetivamente, de construções nas quais nós os fizemos portar sua 

atenção e sua consciência, para permitir-lhes realizar esse trabalho alquímico de Liberação 

– para aqueles de vocês que têm que vivê-los. 

 

Isso representou, também, certo número de elementos de prova e de veracidade do que 

lhes foi transmitido, porque esses dados estão inscritos na matéria. 

Eles não são móveis e flutuantes no tempo, como o prazo final, em função de inúmeras 

circunstâncias que lhes foram desenvolvidas entre 2006 e 2016. 

 

Há, portanto, uma utilidade, mas essa utilidade desaparece assim que vocês são liberados. 

 

Entretanto, o reconhecimento e a vivência, por exemplo, do Canal Mariano, permite 

diferenciar, de maneira muito nítida, a aproximação de um ser de Luz em relação à 

aproximação, por exemplo, de um Arconte, de que nós falamos na questão anterior. 

... Silêncio... 

 

Questionemos. 

 

Questão: o que você pensa dos sucedâneos de refeição em pó com vitaminas, 

proteínas etc...? 

 

Isso faz passar, qualquer que seja a pureza desses alimentos, de uma alimentação viva a 

uma alimentação morta. 

Experimente: tente absorver um pó de tomate, se ele existe, absorva um tomate industrial, 

absorva um tomate dito biológico, e absorva um tomate que você mesmo fez crescer. 

Não há necessidade de ser adivinho ou sensível para sentir, ao mesmo tempo, a diferença 

de gosto, de textura, mas, também, de riqueza alimentar, conforme o caso. 

 

O homem, os irmãos e irmãs humanos, nesse mundo carbonado, devem nutrir-se de 

matéria viva – eu não disse de matéria animal, mas de matéria viva. 

O «vivo» significa não, unicamente, o que é biológico, mas o que é feito por si mesmo. 

É claro, nem todos têm a possibilidade de realizar isso, mas basta-lhes, simplesmente, um 

vegetal a cultivar, vocês mesmos, em um canto de terraço, em um canto de balcão, em um 

apartamento, para dar-se conta da diferença e, isso, em qualquer que seja o tipo de 

alimento. 
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Eu os lembro, contudo, que as regras dietéticas, por exemplo, quando foi feita referência, há 

muito tempo, durante as Núpcias Celestes, de alimentação líquida, de alimentos que 

provinham de sob a terra ou o mais alto do solo, tinham diferenças consideráveis. 

Hoje, vocês são capazes não, unicamente, em face de cada alimento, de ter, ao mesmo 

tempo, espontaneamente, a resposta do coração, mas, também, a resposta de seu ventre. 

E, antes, mesmo, de portar um alimento à sua boca, vocês deveriam ter a resposta, sem, 

mesmo, colocar-se a questão, de saber se ele é nefasto ou pompa para vocês, e 

independentemente de qualquer noção de prazer ou de hábito. 

 

Então, você escuta seu corpo ou não? 

Você escuta seu coração ou não? 

É muito fácil dar-se conta, hoje, por si mesmos, pela experiência de suas refeições, do que 

os alivia e do que os torna pesados. 

Não há necessidade de consultar composições alimentares ou selecionar tal tipo de 

alimentos ou tal outro tipo de alimentos, mas, bem mais, observar, diretamente, o que lhes 

diz seu ventre. 

Porque seu ventre dirá, sempre, e seu coração também. 

Mas, ao nível do que é chamado de alimentação ou dietética, os reflexos adquiridos a partir 

do nascimento são, obviamente, extremamente fortes, devido, mesmo, aos hábitos e ao 

próprio fato do papel social e de convívio da alimentação. 

 

Mas vocês todos constataram, em graus diversos, que seus hábitos alimentares, suas 

quantidades alimentares são profundamente diferentes. 

Aquele que está na paz não tem mais necessidade de comer qualquer alimento que seja. 

Isso lhes havia sido explicado, aliás, pelo Comandante, concernente aos jejuns curtos. 

Não há mais incidência, exceto, é claro, se existam doenças precisas que possam provocar 

mais desequilíbrios em caso de cessação de alimentação. 

 

Vocês têm, também, a possibilidade de nutrir-se de Luz ou de nutrir-se de forças etéreas, 

mas, enquanto vocês não o tenham feito, isso quer dizer que isso não lhes interessa ou que 

vocês não têm, mesmo, pensado, porque o hábito e o prazer alimentar estão, ainda, 

presentes e permanecem, para inúmeros de vocês, mesmo com desgosto ao fim de muito 

pouca quantidade, um dos únicos prazeres que é, ainda, tolerado por esse corpo. 

 

Não se esqueçam de que vocês não portam, unicamente, suas crenças e seus 

condicionamentos, mesmo se sejam liberados vivos, e vocês não estão mais submissos às 

suas próprias crenças e aos seus próprios condicionamentos; vocês estão sujeitos aos 

hábitos e às crenças coletivas, de modo mais ou menos extensivo, mais ou menos visível, 

mas vocês não escapam disso. 

 

Do mesmo modo que foi dito, na dietética, que era preciso comer em alguns horários, com 

proporções determinadas para tal refeição da manhã, do meio-dia ou da noite. 

Hoje, vocês constatam que aqueles de vocês que se portam melhor, ao nível digestivo, são 

aqueles que comem, unicamente, quando têm fome. 

Mas não fome por gula, mas quando o ventre chama a nutrição ou o coração diz-lhe para 

comer – e isso não se faz, necessariamente, em horas fixas. 
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As imposições da sociedade fizeram com que, segundo os países, aliás, os hábitos e os 

horários alimentares não fossem, absolutamente, os mesmos. 

São apenas crenças coletivas que influem no comportamento individual, nada mais e nada 

menos, se excetuado, é claro, o lado social da alimentação e o lado prazer. 

... Silêncio... 

 

Questionemos. 

 

Questão: você poderia esclarecer-me sobre dois sonhos recentes? 

No primeiro, eu mergulhava no vazio, ajudada e empurrada na suavidade. 

Eu me reencontrei de cabeça para baixo acima do vazio, segurada pelos pés. 

Eu estava serena, atenta às sensações e aos pensamentos. 

Eu me dizia que devia ter confiança naquele que me segurava os pés, dado o grande 

vazio negro abaixo de mim. 

Eu observava e esperava. 

À frente, contra a parede do abismo, um homem esperava-me; devia haver união entre 

nós. 

Um velho, que era como um passante, andou no vazio e foi procurar o homem para 

conduzi-lo até mim. 

Sempre suspensa pelos pés, eu observava que, quanto mais eles avançavam, mais eu 

me tornava consciente de que estar colocada acima do cenário era a mesma coisa 

que estar colocada acima do vazio. 

De fato, no cenário, eu continuava no vazio. 

 

Bem amada, ser segurada pelos pés ou os tornozelos evoca os laços, do mesmo modo que 

alguns de vocês viveram esses laços que os impediam de viver o acesso à 

multidimensionalidade, como medida de proteção. 

O fato de ser suspensa pelos pés acima do vazio quer dizer, simplesmente, mesmo se não 

tenha havido medo – quer seja do cenário ou do vazio –, que você está, ainda, mantida na 

ilusão do cenário, caso contrário, aquele que segurava seus pés teria soltado e você teria se 

tornado absoluta – o que você já é, eu a lembro. 

O princípio da fusão com o masculino, que andava e que foi procurado por um guia, 

anuncia, simplesmente, a busca de seu masculino sagrado e não de uma chama gêmea ou 

de uma alma irmã. 

Seria preciso, nesse sonho, não mais ser segurada pelos tornozelos e escapar da atração 

masculina, e escapar, do mesmo modo, da ilusão e do cenário. 

 

Esse sonho assinala, simplesmente, um processo que está em curso, mas no qual você se 

segura, ainda, você mesma, à forma e à ilusão, em especial na noção da relação ao outro, 

ao sexo oposto e, portanto, à busca de complementaridade no exterior de si. 

Esse sonho é, portanto, um convite para soltar, um convite para penetrar esse abismo, 

esse neant, tal como visto pela pessoa, e ele apenas pode ser visto assim pela pessoa e, 

também, pelo Si porque, para a pessoa, como para o Si, o neant, o vazio nada mais é do 

que, justamente, apenas a ausência de Luz. 

Para o Liberado Vivo – que mergulhou, livremente, nesse escuro, nesse vazio e nesse 

abismo – não há mais laços nos tornozelos e não há mais medo do desaparecimento, e não 

há mais atração pela materialidade e, mesmo, para a forma sexuada. 
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Assim, portanto, esse sonho traduz a você uma escolha: aquela de manter o apego, a busca 

da alma irmã – ou da complementaridade – ou o que lhe dá medo, esse vazio e 

esse neant que é, de fato, o que você é. 

 

O fato, sobretudo, de ser segurada pelos tornozelos ou pelos pés, cabeça para baixo, 

mostra-lhe que existe, ainda, um marcador corporal e que esse sonho é vivido na pessoa ou 

na alma, mas não ao nível do Liberado Vivo que, aliás, não tem necessidade, 

absolutamente, de viver o mínimo sonho. 

O sonho é o apanágio da alma. 

O sonho é o apanágio da projeção, mesmo nos sonhos ditos proféticos ou místicos. 

O Liberado Vivo não tem qualquer necessidade de ter uma consciência de sonho, ele está 

estabelecido em Turiya, no supramental e na vacuidade. 

Desaparecer não, unicamente, não lhe dá medo, não requer qualquer visão, não requer 

qualquer sonho e, sobretudo, traduz-se, na volta, por um sentimento de plenitude, mesmo 

se isso possa traduzir-se por um desconforto entre o que é vivido na Eternidade e no 

efêmero, que se coloca, por vezes, efetivamente, em oposição. 

 

Assim, esse sonho mostra-lhe que existe, em sua vida, uma busca de complementaridades 

e que, contudo, mesmo em algumas experiências realmente vividas, permaneceu certo 

número de freios e de obstáculos à sua própria liberdade, mas ligados, unicamente, à sua 

representação e à sua formulação de sua vivência. 

 

Há um segundo sonho? 

 

Questão: uma presença masculina colava-se a mim nas costas, enlaçava-me e 

abraçava-me e eu ali me abandonava. 

Era como reencontros e era uma delícia e um alívio. 

É como se um fardo caísse de repente e tudo se tornava suave e leve. 

Em seguida, no final do sonho, eu nadava de prazer comigo mesma, sozinha, e eu 

atravessei uma porta com um véu. 

Esse momento foi maravilhoso: enfim, eu estava livre. 

Pela manhã, eu acordei com um sorriso ditoso, como se eu fosse amorosa pela 

primeira vez. 

O que você pensa disso? 

Trata-se de uma vivência da consciência? 

Eu sei que os sonhos devem ser superados, mas eu gostaria de ter seu 

esclarecimento, porque eu frequentemente tenho sonhos de uma união com um 

masculino. 

Trata-se da união entre o feminino e o masculino interiores? 

 

Eu creio que, mesmo esse segundo sonho, explica-se pelo que eu dei quando da resposta 

ao primeiro sonho; é a sequência lógica dele. 

Ele corresponde, enfim, à completude encontrada no interior de si. 

Porque, aí, você não estava suspensa no vazio, mas você acordou, como você o diz, você 

mesma, com o sentimento de plenitude e de êxtase, que não é outro que não um reencontro 

com seu masculino sagrado e não mais, desta vez, uma busca exterior. 

Houve, portanto, transcendência entre o primeiro e o segundo sonho. 
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Qualquer que seja o espaço entre esses dois sonhos, eles traduzem uma mudança, que 

você exprime, aliás, pela vivência em seu despertar. 

A integração do masculino sagrado, não mais através de um ato dito sexual, mesmo se 

tenha ocorrido – mas, de fato, ele se produz consigo mesma, sozinha – traduz, 

efetivamente, uma mutação da consciência, que a leva a soltar e a deixar-se soltar pelos 

tornozelos, para não mais segurar-se a nada. 

 

Esse segundo sonho, qualquer que seja a latência com o primeiro, faz apenas traduzir a 

resolução do que eu acabo de explicar concernente ao seu primeiro sonho; ele é, aliás, a 

sequência lógica e muito provável. 

Que a convida, contudo, a, simplesmente, ver-se nessa busca de perfeição da união dita 

sexual ou sexuada – mesmo se ela não seja, propriamente dita, sexual, mas polarizada, em 

todo caso – até o momento em que você compreenda que isso já está em você, o que 

explica seu acordar nesse estado tão especial. 

 

Não há fantasma ou mestre que tenha vindo vê-la, há, simplesmente, a realização desse 

antagonismo. 

Você estava segura pelos tornozelos no primeiro sonho, o homem que estava à frente e que 

foi acompanhado para andar no vazio para vir até você reencontra-se, desta vez, atrás de 

você, a enlaçá-la, sem que você seja segurada pelos tornozelos. 

Isso corresponde, portanto, provavelmente, à atualização e à superação do que você 

descreveu e viveu no primeiro sonho. 

 

Isso ilustra, também, à perfeição, o que eu expliquei em um questionamento anterior, 

concernente à ativação das Portas da bacia e, em especial, de Profundeza e de Precisão. 

 

Qualquer que seja a tradução em sua vida, quer seja um reencontro efetivo com um 

humano encarnado masculino, quer seja a resolução em você, ambos participam da mesma 

resolução e da mesma transcendência de certa forma de dualidade ou de medo, vis-à-vis do 

outro, mas, também, vis-à-vis de si mesma em seu componente masculino. 

É, portanto, efetivamente, um espaço de resolução e de superação. 

... Silêncio... 

 

Questionemos. 

 

Não temos mais questões. 

 

Então, bem amado, em seu nome e em meu nome, como em nome de cada um e como em 

nome do conjunto da Vida e da Criação, eu o saúdo e eu o abençoo. 

Paz a você, paz em você, paz em cada um de nós. 

 

Nós continuaremos, é claro, uma vez que a oportunidade é-me dada, em suas interrogações 

e em seus questionamentos comuns. 

 

Eu lhes digo até muito em breve. 
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O IMPESSOAL – Parte 3 – Julho de 2016 

 

O Impessoal e povos da natureza 

 

 

Em cada um de você que é, eu sou. 

Assim, eu saúdo cada um, assim, eis-nos reunidos na Liberdade e no Amor. 

De coração em coração, eu o saúdo, em sua eternidade, eu o abençoo. 

Em sua Presença e em cada Presença, eu saúdo o que você é. 

Juntos, em união, em comunhão e em unidade, vamos questionar. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: uma questão foi colocada ontem: «você pode desenvolver sobre os pilares 

do sacrum e aportar elementos de paz em face das mensagens falsificadas das 

religiões que demonizaram a sexualidade e a parte inferior do corpo em geral?». 

Você pode desenvolver a segunda parte? 

 

Bem amado, o que está situado na parte inferior da estrutura corporal humana não é, 

unicamente, a sede da sexualidade, mas, também, é claro, a sede de tudo o que foi alterado 

e deformado. 

Assim, portanto, enquanto não há visão e compreensão do que se joga nessa parte inferior 

do corpo, não pode ali haver Liberdade nem Liberação. 

A predação e o confinamento são ligados à alteração dessas estruturas que correspondem, 

no plano anatômico, a uma parte nomeada «arcaica» do cérebro, responsável pelos hábitos, 

quaisquer que sejam, mas, também, lugar e sede do poder da pessoa. 

Assim, portanto, desviar o olhar do que se desenrola abaixo da cintura, em qualquer nível 

que seja, faz apenas permitir a manutenção da falsificação, faz com que ela fique escondida 

e não elucidada. 

 

Assim, portanto, ao privar o ser humano não da experiência, mas da compreensão dos 

mecanismos íntimos que existem nele, nesses níveis mais densos, existe, então, uma 

incapacidade para perceber, para ver, para compreender e para transcender o que se 

desenrola. 

Isso foi nomeado, na psicologia, as forças inconscientes instintivas ou forças vitais, ou 

impulsos de vida. 

 

O fato de negar o que acontece abaixo da cintura, seja pela castração religiosa ou pelo 

desvio da energia sexual sagrada em proveito da predação e não da partilha induz uma 

incompreensão e um mau uso do que está situado no aspecto o mais profundo, o mais 

íntimo e o mais sagrado, concernente à alquimia entre o fogo vital e o Fogo Vibral. 

A parte correspondente à bacia, tanto quanto o coração, tem sido privada da realiança ao 

Espírito, privada de Luz. 

É nessa sombra, nomeada inconsciente ou subconsciente, que se desenrola um combate 

invisível, que se traduz, unicamente, ao nível dos comportamentos ligados ao elemento 

nomeado, há muito tempo, pelos Anciões: o medo. 
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O medo, qualquer que seja, encontrará, sempre, sua fonte nos engramas escondidos de 

predação chamados e nomeados de linhas de predação coletivas. 

Essas linhas de predação coletivas, ao nível coletivo, começaram a agregar-se assim que o 

núcleo cristalino da Terra foi liberado e permitiu a alimentação da parte inferior do corpo 

pelo que foi nomeada a Onda de Vida ou Onda do Éter; quer ela seja vivida ou não, nada 

muda. 

 

A intensificação da Luz, quanto à Sua presença, ao mesmo tempo, nos vórtices da Terra 

como na superfície da Terra, como nos ares, nas águas, permite, hoje, ter levantado uma 

parte do véu ao nível da coletividade, o que faz com que o que estava escondido e oculto 

não possa mais assim permanecer. 

Isso participa de um momento e de um movimento coletivo da humanidade, em resposta ao 

afluxo da Luz e ao apelo da Luz. 

Contudo, a resolução e o levantar dos véus situados ao nível desses dois primeiros centros 

energéticos situados sob a cintura não deixa a possibilidade de juntar-se ao coração 

enquanto não há sacrifício de si mesmo como pessoa, em proveito da Eternidade. 

Assim, portanto, o conjunto de religiões teve, efetivamente, como toda sociedade dita 

patriarcal, um lado castrador que os amputou, literalmente, do potencial espiritual ligado ao 

ato sagrado que é a sexualidade. 

 

Como, talvez, alguns de vocês saibam, os reencontros de natureza sexual produzem-se, 

além de seu mundo, de modo natural. 

Trata-se de uma relação e de um reencontro que não tem necessidade de qualquer órgão 

genital nem de qualquer função de reprodução para viver o que vocês têm dificuldade a 

viver enquanto os véus da ilusão cercam-nos em suas redes, nos dois primeiros chacras. 

Ao nível dos mundos unificados, todo reencontro poderia ser qualificado de sexual, porque 

ele se traduz por uma ativação do coração, uma fusão de Espíritos e um atravessar de um 

como do outro, em toda liberdade. 

Assim, nos mundos unificados, todo reencontro é êxtase, todo reencontro é gozo, todo 

reencontro não passa pelo intelecto, não passa pela carne, mas, diretamente, pelo Espírito. 

O ponto de contato não é mais, unicamente, um coração a coração, mas, bem mais, um 

«sagrado a sagrado» equivalente, em vocês, ao «sacrum a sacrum» ou, se preferem, 

relação genital. 

 

O confinamento da genitália criou o confinamento ao nível do que vocês nomeiam carma 

transgeracional, ou tudo o que é ligado à hereditariedade e ao DNA falsificado, que se 

transmite de geração em geração. 

Enquanto não há reconhecimento do Pai-Mãe arquetípico, representado por Maria e a 

Fonte, não pode haver possibilidade de fundir em seu andrógino primordial nem, mesmo, 

fundir com o outro, em uma relação sexuada ou não, diretamente pelo coração – isso é 

impossível. 

A verdadeira relação, a verdadeira comunicação é uma relação de coração a coração, 

ligada ao Abandono à Luz, ao sacrifício de si mesmo, à ativação da Coroa radiante do 

coração. 

 

Contudo, as linhas de predação inscritas em sua estrutura anatômica, qualquer que seja seu 

grau, se posso dizer, de liberação, não permitem o pleno acesso à relação sagrada. 
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Alguns esboços dessas relações foram-lhes possibilitados há alguns anos, bem antes do 

nascimento da Onda de Vida, processos de consciência nomeados comunhão, união, fusão 

e dissolução. 

Hoje, neste ano 2016, as coisas são profundamente diferentes. 

Quer seja de maneira sexuada ou totalmente assexuada, o gozo do reencontro é o mesmo, 

a partir do instante em que a pessoa desaparece em proveito da Eternidade. 

O reencontro faz-se de coração a coração e de eternidade a eternidade, o que propicia um 

sentimento de plenitude, uma realidade de plenitude e, também, um estado de orgasmo, um 

estado de contentamento absolutamente espontâneo e natural. 

 

A privação do Espírito na pélvis que decorre, portanto, do confinamento inicial desse mundo, 

reproduz-se, hoje, através de toda relação sexual enquanto não há levantar dos véus, 

enquanto não há transcendência do conjunto de forças de predação, de poder e, sobretudo, 

de distância, vis-à-vis de outra pessoa, enquanto vocês consideram essa outra pessoa, 

unicamente, como uma pessoa e não como um Espírito. 

Se você não se segurasse tanto no que seus olhos e seus sentidos lhe dizem, não haveria 

mais, hoje, qualquer obstáculo ao reencontro de tipo unitário, que supera, de longe, os 

processos vividos, nomeados comunhão, união e fusão. 

Haveria, portanto, então, a possibilidade real – o que é o caso para cada vez mais irmãos e 

irmãs humanos entre vocês – de viver essa comunhão e esse êxtase sem viver a dissolução 

ou o desaparecimento, mas mantendo-se na Presença ou na Infinita Presença. 

A partir desse instante, o contato dito carnal, qualquer que seja, não é mais indispensável; a 

intenção de Espírito torna-se primordial e essencial, para permitir viver esse êxtase liberado 

de marcas de predação da genitália. 

 

O conjunto de religiões conhece, perfeitamente, o que se desenrola nesses centros 

inferiores, mesmo se não os chame de chacras. 

Basta, simplesmente, então, como foi enunciado na questão, pôr a máscara do sujo, a 

máscara do perigo ou da não conformidade em relação, mesmo que apenas a um casal, 

dessa noção de relação dita sexual, que permanece apenas ao nível sexual e que não 

interessa, jamais, ao centro cardíaco nem, mesmo, à Coroa da cabeça. 

 

A partir do instante em que você tenha visto, claramente, em si, o que se desenrola em 

relação à sua própria predação, exercida vis-à-vis de si mesmo, predação do efêmero em 

sua própria eternidade, sobre a qual você não tem qualquer causalidade nem qualquer 

responsabilidade a manter. 

Liberar-se disso não depende, unicamente, de processos de reversão ou de dissolução da 

alma, mas representa uma das marcas as mais tenazes na egrégora coletiva da 

humanidade, e isso, independentemente das linhas de predação, porque inscritas, 

diretamente, na fisiologia e sua anatomia. 

 

Assim, portanto, e como inúmeros de vocês nessa Terra vivem ou viveram, a relação dita 

sexual normal, mesmo a mais gratificante, mesmo a mais conforme a um modelo de 

sociedade, não resolverá, jamais, o que está falsificado nesse nível. 

Só a passagem ao coração permite isso, sem renegar esse aspecto sagrado que é ligado à 

sexualidade, praticada ou não, entretanto, portada por seus órgãos sexuados. 

Assim, portanto, jogar na culpa é uma inversão. 
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Do mesmo modo que, hoje, a liberalização dos costumes, observável em suas sociedades 

ocidentais, tem exatamente o mesmo efeito e o mesmo resultado que a privação da 

sexualidade vivida sob a influência das religiões, até o Renascimento e até o aparecimento 

do que foi nomeada, mesmo antes do Renascimento, a libertinagem. 

Mas apreenda, efetivamente, que nenhuma libertinagem, se é privada do coração, levará 

você a uma sexualidade sagrada. 

A sexualidade sagrada não é, unicamente, por exemplo, o tantrismo ou obras mais técnicas, 

eu diria, sobre a sexualidade; a sexualidade sagrada é a sexualidade vivida pela vibração do 

coração – e não mais pela atração sexual – na qual a fisiologia apaga-se diante da 

espiritualidade da relação. 

 

O que se desenrola, nesse momento, ao nível da pélvis e do sacrum, e, muito efetivamente, 

pela ativação do que eu não posso nomear a Coroa do sacrum, mas, simplesmente, o Fogo 

sagrado que se desenrola nesse nível, permite reequilibrar, mesmo ao nível anatômico, o 

que foi distorcido, o que foi falsificado e o que foi culpabilizado. 

O que conduz não ao que vocês observam como inversão, neste período da Terra no qual 

não existe mais nem limite, mas, simplesmente, uma busca do prazer, que se coloca, 

sempre, sob a influência dos dois primeiros chacras e, em caso algum, sob a influência do 

coração. 

 

Toda relação, no sentido em que a entendemos, e assim como o Arcanjo Anael havia 

explicado, concernente à Sua função de comunicação como Arcanjo da comunicação e da 

Relação, é uma relação dita «sexual sagrada», que não tem necessidade de qualquer órgão 

genital nem de qualquer contato físico, o que é, eu os lembro, a norma ao nível dos mundos 

unificados, quer eles sejam carbonados ou estejam bem além dos mundos carbonados. 

Toda relação é um ato sexual que acontece além da sexualidade, tal como vocês a 

conhecem, e corresponde ao que nós chamamos o fogo sagrado. 

Todo reencontro de Espírito a Espírito, em nossos mundos, quaisquer que sejam as 

dimensões, quaisquer que sejam as formas e quaisquer que sejam as manifestações da 

consciência traduz-se, sempre, por um êxtase sem medida comum com o gozo sexual, mas 

que dele se aproxima, pelos resultados obtidos ao nível da consciência. 

 

Contudo, a falsificação e a alteração de sua anatomia não permitem juntar-se ao coração. 

Apenas quando o sacrum ativado nesse fogo sagrado junta-se ao Fogo do coração, 

nomeado Fogo vibral, e vem alimentar a alquimia que decorre disso, é que produz o que foi 

nomeado o Fogo Ígneo. 

A reunião e a conjunção do que se desenrola ao nível da bacia, com o que se desenrola ao 

nível do peito e o que se desenrola ao nível da cabeça realiza a nova Tri-Unidade 

expressada pela Nova Eucaristia ao nível de seu peito, a união do masculino sagrado, do 

feminino sagrado e da androginia primordial, que desemboca sobre algo que não é mais, 

unicamente, a androginia primordial, mas, sim, o que eu havia explicado como sendo o 

Fogo Ígneo. 

O Fogo Ígneo é a transformação do Fogo vibral pelo impulso, não mais da Onda de Vida, 

mas da estrutura reativada, novamente, em seu sacrum, entre as Portas que cercam 

o sacrum e as Portas situadas nas dobras da virilha. 
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Essa estrutura geodésica específica que se realiza então permite a união da Tri-Unidade na 

mesma unidade, no coração, e cria, então, a ponte e o ponto de passagem da Infinita 

Presença ao Coração do Coração, ao Absoluto. 

Apreenda, efetivamente, que não há necessidade de relação sexual, no sentido em que 

vocês a entendem, uma vez que isso está aberto, qualquer que seja a idade e qualquer que 

seja o estado dessas funções ditas sexuais, mas interessam, obviamente, ao sacrum e às 

dobras da virilha, assim como aos dois primeiros chacras. 

Há, portanto, transmutação e, também, passagem de um fogo a outro, de um lugar a outro, 

o que traduz a harmonia e a retidão da relação de coração a coração, de coração em 

coração, que lhe aquece o sacrum ou a bacia, que aquece seu coração, que aquece sua 

cabeça e propicia o indizível da Unidade vivida como estado de Graça e não mais, 

unicamente, por experiências intermitentes, mas como estado permanente. 

 

Aí está, portanto, porque o conjunto de religiões baseou-se em uma falsificação do ato 

sexual, de modo muito inconsciente. 

Ao ver os resultados de uma sexualidade dita desenfreada e os desgastes, realmente, 

ocasionados, nos tempos antigos, por essas práticas, houve, portanto, uma forma de 

condenação da relação fora do casamento, das relações ditas homossexuais, das relações 

fora de um âmbito legal. 

Infelizmente, a liberação das linhas de predação junto àqueles de vocês, seus irmãos e 

irmãs humanos que permanecem encarnados, implicou uma modificação dos 

comportamentos sexuais importante, e amplificada por certo número de modificadores que 

fazem com que, ao nível do que vocês observam na superfície desse mundo, haja uma 

progressão sem medida comum com a vontade da alma real, concernente à 

homossexualidade, mas que não tocam mais, infelizmente, do que as personalidades, que 

procuram satisfazer, por um amor desviado, algo que não chegará, jamais, a ser satisfeito. 

E que implica, portanto, a reprodução do ato, a reprodução dos parceiros, de modo 

totalmente lúdico, que não se dá mais conta do aspecto sagrado do ato sexual. 

 

A liberação, ao mesmo tempo, das linhas de predação coletivas assim como a liberação de 

alguns de vocês, irmãos e irmãs humanos encarnados, como Liberados Vivos, permitiu 

desmascarar e desvendar essas alterações e essas aberrações inscritas nas sociedades da 

Idade Média até o Renascimento. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: quando de uma escuta e acolhimento do Impessoal, os olhos de um irmão 

colocaram-se sobre os meus com grande doçura. 

Isso tem um significado específico? 

 

O único significado que eu posso aportar é que, quando da escuta, quando da leitura, há 

uma espécie de sintonia ou de sincronia que se produz, que abre, justamente, a percepção 

dos canais do Espírito. 

Os olhos são a janela do Espírito no mundo, mesmo em seu mundo. 
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Assim, portanto, ver os olhos de um irmão ou de uma irmã ao escutar o Impessoal põe-nos 

em um estado propício à recepção de todo Espírito, como eu o disse, a cada vinda: «em 

cada um, eu sou cada um de vocês e vocês são cada um de vocês». 

Essa é, de algum modo, uma primeira experiência ou uma premissa, existem outras, que 

permitem ver a relação de coração a coração, efetivamente marcada de suavidade. 

O perigo seria traduzir isso com funcionamentos anteriores e ultrapassados, ligados à 

estrutura, justamente, patriarcal da sociedade, tal como eu respondi na questão anterior. 

 

Não há, portanto, outro significado que não o de viver essa doçura, que não o de viver o que 

se desenrola, naquele momento, sem projetar o que quer que seja mais, eventualmente, por 

qualquer relação em outro plano. 

A relação a mais importante é a relação de Espírito a Espírito ou de coração a coração, que 

não se embaraça com qualquer consideração útil à pessoa, concernente a um reencontro 

situado em outros planos, outra que não aquela que é vivida, ou seja, de Espírito a Espírito. 

Não há, portanto, propriamente dito, significado específico, mas, simplesmente, uma 

imagem que corresponde à realidade do que é vivido, eu o repito, a cada vez, de cada um a 

cada um. 

Eu sou cada um de vocês, e cada um de vocês é cada um de mim. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: você disse: «O Liberado Vivo come quando seu corpo reclama-o, quando 

seu Espírito tem necessidade de sentir o prazer alimentar». 

Você poderia desenvolver sobre o prazer do Espírito? 

 

Eu não estou certo de ter dito exatamente isso, isso foi deformado. 

Não há prazer, propriamente dito, alimentar, há prazer do gosto. 

O prazer do gosto não tem necessidade de ser reproduzido por uma multidão de bocados 

ou por uma multidão de preenchimentos de ventre. 

Não é, exatamente, a mesma coisa. 

Não se deve confundir o prazer alimentar do Espírito, que corresponde a uma perfeição do 

gosto vivido e sentido, que não tem, absolutamente, necessidade de ingerir quantidades 

habituais, tal como é o caso para um não liberado. 

Uma única bocada basta para saciar esse prazer alimentar do Espírito, porque há 

comunhão com o alimento, e essa comunhão não tem necessidade de predação, ou seja, 

não há necessidade de repetição, não há necessidade de preencher o ventre, porque o 

gosto permanece muito mais tempo não, unicamente, na boca, mas no Espírito. 

 

Um Liberado Vivo é, mesmo, capaz, se ele o deseja e se pensa nisso, de reproduzir a 

sensação do prazer alimentar, independentemente de qualquer alimento colocado na boca. 

Naquele momento há nutrição dita prânica ou nutrição dita de Luz. 

 

Assim, portanto, no Liberado Vivo, o ventre sabe, exatamente, a quantidade que deve ser 

ingerida, que não depende de uma satisfação de uma fome, mas, bem mais, diretamente, 

do preenchimento do ventre que dita, ele mesmo, a quantidade. 
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Do mesmo modo que o coração decide, e de modo sinérgico, com o que decidiu o ventre, 

mas não são, jamais, os hábitos alimentares que decidem, porque, aí, há satisfação, 

unicamente, dos sentidos, em relação direta, justamente, com a predação, ou seja, 

preencher seu corpo não mais com a essência, mas com a matéria do alimento. 

O Liberado Vivo nutre-se, antes de tudo, da essência do alimento, o alimento vem apenas 

em segundo lugar. 

Há, portanto, possibilidade, para o Liberado Vivo, de procurar certo tipo de gosto, certo tipo 

de prazer, mas que nada tem a ver com a saciedade alimentar habitual daquele que come 

para nutrir-se, aquele que come para viver ou para satisfazer-se. 

Há, portanto, uma modificação sensorial do gosto, do mesmo modo que há modificação 

sensorial do conjunto dos sentidos. 

Eles se tornam mais refinados, mais sutis e não têm necessidade de quantidade, mas, bem 

mais, de qualidade. 

 

Assim, portanto, mesmo se há sobreposição, vista do exterior, entre o prazer alimentar da 

pessoa e o prazer alimentar do Espírito, as consequências não são nem as mesmas nem o 

modo de alimentação propriamente dito. 

O Liberado Vivo não tem, jamais, necessidade de conformar-se a um horário social ou a um 

horário dito fisiológico, quando há sensação de fome, mas, bem mais, quando ele está 

disponível para tocar a essência do alimento, qualquer que seja esse alimento. 

 

Assim, portanto, eu não falei, verdadeiramente, desse tipo de prazer alimentar, eu falei do 

que deseja o corpo e não a pessoa. 

No Liberado Vivo, o corpo fala, ele não se exprime mais pelo sofrimento, ele não se exprime 

pelo desejo, ele se exprime, diretamente, ao nível do coração e do Espírito. 

Assim, uma dor não é vivida do mesmo modo, uma vez que o Liberado Vivo não tem 

consciência fixada ou atarraxada ao seu corpo. 

Ele é estritamente independente desse corpo, ao mesmo tempo estando presente nesse 

corpo. 

Ele tem, portanto, a capacidade de perceber, pelo coração e pelo ventre, o que está na 

origem não da dor, mas da manifestação em si mesma. 

A tomada de consciência da manifestação basta ao Liberado Vivo para não ser afetado por 

qualquer dor que seja, mesmo a mais terrível, o que não é, obviamente, o caso na fisiologia 

comum e, mesmo, nos despertos. 

 

… Silêncio… 

 

O Liberado Vivo não tem, portanto, necessidade de horários, ele não é obrigado ou preso a 

respeitar a fisiologia comum, porque ele é independente disso, e a potência do Espírito 

basta, se posso dizer, então, para suprimir as consequências, por exemplo, das anomalias 

metabólicas de origem alimentar. 

O Liberado Vivo absorve não importa qual tipo de alimento, e ele não é, sobretudo, 

vegetariano ou vegano, porque ele apreendeu e viveu, em sua carne e em seu Espírito, que 

o princípio do vegetalismo torna mais sensível, mais aberto, mas não permitirá, jamais, 

liberar ninguém. 

Há, portanto, nesses regimes específicos, adotados por inúmeros de vocês, os que são 

úteis para a subida vibratória e que se tornam inúteis ou, mesmo, perigosos, a partir do 
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instante em que a Coroa radiante do coração está aberta porque, naquele momento, a 

fisiologia, como eu o disse, não é mais a mesma. 

A regulagem da fisiologia do açúcar, a regulagem da fisiologia da digestão dos cereais, 

quaisquer que sejam, assim como os alimentos de carne, não é mais, absolutamente, a 

mesma. 

 

Em resumo, isso quer dizer que o alimento de carne, mesmo se não seja uma ave, como 

lhes havia dito, há muito tempo, o Comandante dos Anciões, em nada incomoda aquele que 

ali se entrega, contrariamente àquele que não está desperto ou liberado. 

O Espírito comanda, mesmo ao nível do ventre. 

A fisiologia torna-se profundamente diferente, isso foi explicado por aquele que se nomeou 

Bidi. 

O Arcanjo Anael falou-lhes, também, de alimentação, durante as Núpcias Celestes. 

O Comandante dos Anciões atraiu sua atenção às virtudes do jejum, que permitem não 

mais, unicamente, elevar as vibrações, mas clarificar, em vocês, seu posicionamento, 

clarificar, em vocês, o que vocês são, para não mais serem alterados pela predação 

alimentar. 

Porque comer não é, unicamente, um ato de sobrevivência, mas, considerado do ponto de 

vista no qual estamos é, também, um ato de predação. 

 

Na 3D dita unificada, a nutrição não passa pela esfera digestiva, mesmo se o trato digestivo 

exista. 

A nutrição faz-se, diretamente, a partir do prana, a partir da Luz adamantina e a partir do 

Espírito, mesmo se existam, em alguns povos, como foi o caso para os povos intraterrestres 

Delfinoides, refeições qualificadas de ritualísticas, que celebram, de algum modo, a união à 

natureza, mas não necessidades fisiológicas nesse tipo de refeição. 

É nesse sentido que o Comandante disse, assim como Anael, que, no limite, vocês não têm 

mais, absolutamente, necessidade de comer. 

 

Só a predação existente nos dois primeiros chacras convida-os a comer e convida-os a 

encobrir déficits, quaisquer que sejam, ao nível metabólico. 

Mas, como vocês sabem, existem riscos de excesso, de dismetabolismo e de anomalias 

ligadas, diretamente, ao que vocês ingerem. 

Esse não pode, jamais, ser o caso para o Liberado Vivo, uma vez que o Espírito circula em 

seu sangue. 

Ele não tem mais, unicamente, a alma que é veiculada no sangue, mas, sim, o Espírito, que 

passa nesse sangue pela hemoglobina, e que vai alimentar não mais, unicamente, em 

oxigênio, as células, mas, diretamente, em Luz vibral. 

A nutrição não poderá, jamais, aportar isso, mesmo a mais saudável e a mais selecionada, 

e a mais natural que seja. 

 

Se vocês estão, aliás, atentos, liberados ou não liberados, constatam, para inúmeros de 

vocês, se não é a imensa maioria de vocês, os efeitos diretos dos alimentos. 

Eu não falo, aqui, de alergias, mas eu falo do efeito imediato que se produz em sua 

consciência, se vocês estão atentos a isso, segundo o alimento que absorvem. 

Não, unicamente, em sua consciência, mas, também, na sensação de seu ventre, que se 

manifesta ou sob a forma de leveza, ou sob a forma de peso, ou sob a forma de dificuldades 
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de digestão, que se traduzem por dores que se projetam na Porta Atração ou na Porta Visão 

ou, ainda, na Porta OD. 

Se vocês percebem isso quando de uma refeição, isso significa que vocês se nutrem 

através da predação e não através do Espírito e, isso, independentemente de qualquer 

prazer. 

 

É nesse sentido que os jejuns preconizados pelo Comandante dos Anciões permitiram-lhes, 

talvez, se vocês o fizeram, verificar, por si mesmos, o que eu acabo de enunciar e de ver, 

diretamente, pelo que lhes diz seu corpo, o efeito do alimento em vocês. 

Isso, é claro, em nada prejudica uma eventual alergia ou intolerância alimentar clássica ou 

habitual. 

O alimento responde-lhes, seu corpo responde-lhes, seu coração diz-lhes sim ou não. 

Cabe a vocês ver o que escolhem: o prazer alimentar ou o prazer do Espírito. 

O prazer do Espírito não os priva dos alimentos, mas ele os faz tocar a essência do alimento 

ou a quintessência do alimento, ou seja, sua força prânica, sua essência e sua função não 

mais ao nível fisiológico, mas sua função espiritual. 

 

… Silêncio… 

 

Para encerrar com os alimentos, vocês, talvez, tenham observado que o aspecto físico dos 

alimentos, a cor dos alimentos, a textura dos alimentos e o gosto, é claro, são 

preponderantes e amplificados, a partir do instante em que vocês comem em consciência. 

Ou seja, orar antes de comer, não para purificar o que quer que seja, mas para conectar-se 

à essência dos alimentos. 

Ao pôr na boca tal alimento ou tal outro alimento, vocês constatarão, além do gosto, então, 

o que eu nomeei a essência ou a quintessência do alimento e, portanto, o arquétipo ligado 

ao produto ingerido, o que lhes dá acesso a informações de mesmo tipo que o que pode 

produzir-se com os povos da natureza, que os informa, além do gosto, sobre os efeitos dos 

alimentos. 

O Arcanjo Anael havia falado dos alimentos líquidos; hoje, mesmo através de simples 

legumes ou de simples frutos, é-lhes possível, além da apetência e do prazer alimentar, ver, 

diretamente, ao olhar esse alimento, o que ele produz em vocês sem, mesmo, pô-lo na 

boca. 

 

Vocês podem, portanto, diretamente, absorver a quintessência, o prana, o vibral de todo 

alimento, qualquer que seja, e passar, portanto, de uma necessidade alimentar ou de um 

prazer alimentar ao que eu havia nomeado, concernente aos Delfinoides do Intraterra, a 

refeição ritualística que se torna uma refeição sagrada. 

A refeição torna-se, então, uma forma de comunhão, de consciência a consciência. 

O alimento não é mais, unicamente, o que vai permitir-lhes abastecer as necessidades de 

seu corpo, mas ele se torna a própria alquimia da relação. 

Não há diferença entre o tomate e o coração humano. 

A partir do instante em que você porta esse olhar novo sobre o alimento, você constatará, 

também, que uma simples folha de salada comunica-se com você, mesmo sem comê-la. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 
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Questão: eu sou acompanhado, há muito tempo, por uma luz azul muito luminosa à 

minha esquerda. 

Quem é? 

Essa luz está em relação com minha linhagem? 

 

Bem amado, através de sua questão, eu não posso dizer-lhe nem quem é nem o que é. 

A luz azul presente à sua esquerda situa-se ao nível de seus olhos abertos, de seus olhos 

fechados? 

Você vê essa luz longe de você ou próxima de você? 

Porque, efetivamente, de olhos abertos ou de olhos fechados, é-lhe possível perceber as 

doze Estrelas, não mais em torno da cabeça, mas, sim, diante de seu olhar, uma ou a outra, 

quaisquer umas ou o conjunto. 

Elas são, efetivamente, coloridas e apresentam-se sob a forma de pequenas esferas 

coloridas, que representam as doze virtudes espirituais arquetípicas do Espírito, tais como 

nomeadas as doze Estrelas de Maria. 

Isso é lógico e, portanto, quando você me diz perceber uma luz azul que o acompanha, 

será, simplesmente, uma das virtudes espirituais ativas que você vê, ou será, realmente, 

uma Presença? 

 

Há uma grande diferença e, portanto, eu lhe daria minha resposta desse modo: quando há 

Presença, não há, unicamente, visão, há comunhão, há troca e há revelação de uma forma, 

isso não permanece, jamais, sob a forma de uma luz redonda ou cintilante. 

A forma deve revelar-se e desvendar-se a você. 

O que não é o caso, é claro, se você percebe, simplesmente, uma das doze virtudes 

espirituais sob a forma de luz, que o acompanha do lado esquerdo, mas que permanece 

muito próxima de sua cabeça. 

Assim, portanto, eu espero que, através desses elementos, a resposta seja-lhe aportada, 

mas não conte com ninguém mais do que você mesmo para saber o que é essa Presença. 

Eu posso apenas dar-lhe os elementos que permitem diferenciar as duas hipóteses, mas é a 

você que cabe entrar em comunhão ou em relação com essa luz. 

Ou ela se revela e é percebida como uma Presença desse seu lado, ao nível de seus 

campos áuricos, ou ela persiste, simplesmente, uma luz que não lhe dá qualquer percepção 

ou sensação ao nível do corpo, nesse caso, trata-se de uma das doze potencialidades 

espirituais, uma das Estrelas, função Estrela ativada ao nível do que você pode ver. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: eu recebi a informação de que meu nome de origem era Amasatum. 

Você pode iluminar-me sobre essa origem e sua especificidade? 

 

Bem amada, se você emprega essa palavra é, necessariamente, que você a leu em algum 

lugar. 

Amasatum faz parte da linguagem silabaria Gina Abdul original. 

Ela assinala as Mães geneticistas de Sírius. 
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A origem Amasatum, eu a lembro, é comum a todo irmão e irmã humana da Terra que porta 

o DNA de Maria. 

Não é, portanto, uma particularidade, porque podemos dizer que cada um de vocês possui 

não, necessariamente, essa origem, mas, no mínimo, uma linhagem, no mínimo, o DNA de 

Maria. 

Eu nada mais posso dizer disso do que o que você já leu por si mesma. 

 

Eu a lembro, contudo, que há, efetivamente, revelação de linhagens e de origens, mas que 

isso não deve mais, hoje, o que não era válido há dois anos ou, ainda, um ano, fazê-la 

questionar, mas, simplesmente, aquiescer a isso, não apropriar-se e superar, também, isso. 

Do mesmo modo que lhes é solicitado atravessar o que remonta, neste período, como 

sendo os últimos elementos escondidos, mantidos em segredo, que lhes eram 

desconhecidos e que se evacuam ao atravessá-los. 

Isso concerne tanto às suas memórias como ao que pôde, de algum modo, permanecer 

enquistado, memórias ou angústias concernentes às suas vidas ou sua vida. 

Mas você não é isso. 

Simplesmente, o fato de vê-las iluminadas, de ir cada vez mais à Profundeza dá, cada vez 

mais, Precisão na eliminação desses engramas que restam ao nível de suas linhas de 

autopredação. 

Não é possível dar-lhes os comportamentos correspondentes a cada origem estelar, mesmo 

se tenhamos falado um pouco disso ontem, concernente a algumas origens estelares. 

A origem estelar faz parte da gênese de sua consciência, mas eu os lembro de que vocês 

são além de qualquer consciência e que vocês são o conjunto de consciências, ao mesmo 

tempo. 

A revelação de sua origem ou a revelação de suas linhagens, quer ela se produza agora ou 

já tenha se produzido, pode, certamente, interessá-los e questioná-los, mas, hoje, mais do 

que nunca, é-lhes, também, solicitado atravessar isso em toda leveza e não fixar sua 

atenção em uma nova crença, em uma nova possibilidade de funcionamento. 

 

Permaneçam, simplesmente, humanos, o que quer que vocês atravessem, o que quer que 

lhes seja revelado, vejam-no, claramente, aquiesçam a isso e atravessem-no, também. 

A nada se apeguem do que emerge como elemento, quer seja de suas memórias, de seus 

traumatismos ou de suas origens ou linhagens estelares. 

Não há melhor modo, hoje, de liberar-se, si mesmo, de tudo isso. 

 

Mesmo se exista, em sua liberdade, a escolha deliberada de juntar-se à sua origem ou suas 

linhagens, não se esqueça de que, em definitivo, você será, também, liberada, qualquer que 

seja sua atribuição e qualquer que seja a liberdade de seu futuro. 

Hoje, entrar na humildade, entrar na simplicidade e entrar no sacrifício da pessoa que você 

crê ser passa pelo abandono de todos os marcadores, quaisquer que sejam, para 

permanecerem, o mais possível, tranquilos, o que permite, então, aproximar-se do Coração 

do Coração e desse ponto de passagem da Infinita Presença no qual, eu os lembro, não 

existe qualquer visão, qualquer linhagem, qualquer origem estelar, qualquer cor ou qualquer 

manifestação de consciência. 

 

Colocar-se no Coração do Coração ou na Infinita Presença dá-lhe a ver o que você é como 

Luz primordial e primeira emanação a partir da a-consciência, o que lhe dá a certeza do que 

você é. 
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Não derive dessa certeza ao procurar explicar, compreender com seu intelecto porque, caso 

contrário, você recai na autopredação. 

Você não nutre mais o Espírito, mas nutre a alma e o corpo. 

Cabe a você ver, cabe a você escolher. 

 

Do ponto de vista do Absoluto, não existe qualquer diferença entre o grão de areia e um 

Arcanjo; não existe qualquer diferença entre um sol e a Fonte. 

 

O apelo da Luz, neste período, e já há numerosos meses, é para fazê-los extirpar, por 

abandono e sacrifício, de todas as manifestações, mesmo as mais prestigiosas, de qualquer 

encarnação passada nesse mundo ou de qualquer origem, mesmo a mais prestigiosa entre 

as Mães geneticistas de Sírius. 

Para o Absoluto nada há de prestigioso, há, simplesmente, os jogos da consciência na 

Liberdade. 

Não há mais valor no grão de areia do que em um sol, do que em uma Mãe geneticista, há a 

mesma vida e não há qualquer diferença, no ponto de vista do Absoluto. 

A única diferença vem da própria consciência, em projeção ou em manifestação. 

 

«Procure o Reino dos Céus que está dentro de você, e o resto ser-lhe-á dado em 

acréscimo.». 

 

Cristo disse, também, e isso lhes foi repetido em numerosas reprises, pelo Comandante dos 

Anciões: «O que é importante não é o que entra em sua boca, é o que sai de sua boca.». 

Cristo acrescentou, nos escritos que nada têm a ver com os evangelhos, mas que são 

ligados aos evangelhos apócrifos e, em especial, de Tomás: «Aquele que ganha é aquele 

que é comido e não aquele que come.». 

Porque o que é comido libera sua informação em uma estrutura dita exterior. 

Ele imprime, portanto, a marca de sua informação pelo próprio fato de ser comido. 

O ganhador não é aquele que come, mas aquele que é comido. 

Isso se junta, totalmente, ao que havia sido expressado por Mestre Philippe de Lyon, 

concernente ao fato de ser o menor dentre vocês – e que se junta aos ensinamentos e ao 

desvendamento do que é a verdadeira humildade – que nada tem a ver com uma atitude 

nem uma apresentação, mas que é, sim, ligado, diretamente, aos mecanismos íntimos de 

seu funcionamento, tanto no plano alimentar como sexual, como relacional, como espiritual. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: o que significa o fato de ver-se nua, com cabelos muito longos que cobrem 

meu corpo, tendo, diante de mim, um computador que esconde minhas partes 

íntimas? 

 

Eu não estou certo de ter compreendido o que foi dito. 

Você pode repetir? 
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Questão: o que significa o fato de ver-se nua, com cabelos muito longos que cobrem 

meu corpo, tendo, diante de mim, um computador que esconde minhas partes 

íntimas? 

 

Eu continuo a nada compreender. 

Eu ouvi, perfeitamente, cada palavra dessa frase, mas eu não compreendo. 

É uma visão, é um sonho? 

O que significa «ver» essa imagem? 

 

Não há, segundo as palavras escritas, símbolo. 

Eu não tenho, portanto, possibilidade de explicar o que quer que seja em relação a essa 

questão, porque eu não compreendo o que é visto, em qual circunstância isso é visto. 

É à noite, em sonho, é em meditação, é de modo inesperado? 

Os únicos elementos que nós podemos reter são os cabelos que recobrem muitas coisas e 

não, unicamente, a cabeça, um computador com uma tela pela metade escondida, do 

mesmo modo que os cabelos escondem o corpo. 

O que eu posso dizer, simplesmente, a esse irmão ou essa irmã, bem amado, é: o que você 

tem, ainda a esconder? 

Isso é, exatamente, o inverso do que ter imagens, por exemplo, de alguém que se 

apresentaria a você pelo olhar, como na questão anterior, com os olhos ou nu. 

O corpo coberto de cabelos, assim como uma tela de computador pela metade mascarada 

apenas pode significar que há elementos, tanto em si como em seu exterior, que não foram 

vistos ou que recusam ser vistos. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: o que significa esse sonho: em meu quarto, eu estava deitada no leito com 

aquele que você canaliza, e nós nos abraçamos, mas sem conotação sexual. 

Sua companheira estava presente, assim como algumas pessoas. 

Nós estávamos nus e em uma doce ternura, como crianças. 

Nós saímos, em seguida, ao salão e olhávamo-nos, um pouco surpresos. 

 

Aquele que está nu, sem conotação sexual, como você disse, põe-se a nu. 

Não há mais ninguém, no sentido «personalidade», há verdade do Espírito, como no que eu 

expliquei em relação ao olhar de outro irmão. 

A nudez, aqui, não é nem sexual nem maléfica, ela corresponde ao fato de pôr-se a nu. 

Há, portanto, uma comunhão que se faz, não por esses corpos desnudos, mas, como você 

o exprimiu, pela ternura de coração a coração. 

Trata-se de uma forma de comunhão situada ao nível da alma ou do Espírito. 

Mesmo se os corpos estejam desnudos é, de qualquer forma, é preciso dizê-lo, muito raro 

ver um Espírito tal como ele é, em sonho. 

O mais frequentemente, aparecem-lhes, em seus sonhos, mesmo se sejam simbólicos ou 

anunciadores do que quer que seja, os elementos materiais que lhes são conhecidos. 

 

Assim, portanto, a nudez, para a pessoa, corresponde ao aspecto vergonhoso que é preciso 

esconder. 
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Para o Espírito, essa nudez não é a nudez da pessoa, mas a nudez da personalidade que 

nada mais tem a esconder. 

É, portanto, uma atmosfera de comunhão real, que nada tem a ver, efetivamente, com o 

lado carnal nem, mesmo, com qualquer relação que se situe ao nível da personalidade, 

mas, sim, uma relação ou uma ressonância de almas ou, então, uma comunhão de 

Espíritos. 

O cérebro, em sonho, em especial, apenas pode puxar-lhes imagens, mesmo se seja 

simbólico, em relação, o mais frequentemente, com elementos materiais, no caso, os 

corpos. 

Mas não se trata de corpos. 

 

O olhar dos outros, no momento em que vocês saem desse quarto para juntar-se no salão, 

é apenas o olhar interrogativo daquele que não vê além da carne. 

Isso se junta, em parte, ao que eu expliquei concernente à sexualidade e às religiões. 

Aquele que está do outro lado do íntimo, ou seja, que não está no quarto, mas no salão, 

está no exterior do íntimo. 

Ao não ver o íntimo, ele parece estar incomodado por esses corpos desnudos. 

Aquele que penetrou seu íntimo, ou seja, o quarto para dormir, põe-se a nu. 

Não em uma ideia qualquer precisa de relação carnal, mas, bem mais, para mostrarem-se 

tais como eles são além da pessoa, ou seja, na liberdade do Espírito ou da alma revertida 

para o Espírito. 

 

Do mesmo modo que eu evoquei o que inúmeros de vocês viveram a partir do ano 2010, 

concernente às comunhões e às fusões que se produzem sem qualquer contato físico, por 

sonho ou de modo real, à noite, nada têm a ver com uma conotação carnal ou sexual. 

Trata-se de um contato de alma a alma ou de Espírito a Espírito ou, ainda, de Espírito a 

alma ou de alma a Espírito, em nada concernem à pessoa, e transcendem, justamente, os 

limites da carne. 

 

O olhar do outro apenas pode ser confundido se ele não viveu a mesma intimidade de 

Espírito ou de alma no quarto. 

Aliás, aquele ou aqueles que o acolhem têm-se em um salão, enquanto você sai de um 

quarto. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: quando de um problema de saúde, vários dias seguidos eu acreditei sufocar 

ao primeiro sopro da manha, eu não podia mais respirar. 

O que é isso? 

Eu vou obrigar-me a respirar? 

 

Bem amada, e abençoada, você falhou viver seu último sopro e, portanto, a Liberdade. 

Contudo, eu a lembro de que, quando de um retorno a esse corpo, em especial pela manhã, 

pode existir, eu diria, um mau encaixe, que dá uma espécie de sobressalto respiratório e um 

sentimento profundo de sufocamento, que assinala, simplesmente, seu retorno a esse 

corpo. 
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Trata-se, portanto, ou de um retorno, ou de uma partida fracassada. 

 

Você vê, portanto, por si mesma que, através dessa questão, você se inquietou por sua 

pessoa. 

Você é essa pessoa? 

Quer isso seja ligado ao seu último sopro, quer seja ligado ao seu retorno à pessoa, isso 

não lhe concerne. 

Através de sua questão, você pode ver, por si mesma, certa forma de apego à sua 

identidade e à sua pessoa. 

Deve ter havido angústia. 

O fato de faltar a respiração não é ligado, unicamente, ao último sopro ou ao retorno, mas, 

também, ao sentimento de ser privada de sua liberdade original. 

 

O sopro não é, unicamente, a respiração, é, também, o verbo, o sopro de Vida, o sopro do 

Espírito. 

O sopro é o que anima a vida do corpo como a vida do Espírito. 

Em um caso, trata-se do sopro respiratório, no outro caso, trata-se do sopro do Espírito, 

nomeado de diferentes modos, como o Espírito do Sol, o Coro dos Anjos, o Verbo Criador, o 

Impulso de Cristo. 

 

Cabe a você definir como você se sentiu depois. 

Tal como a questão é colocada, houve angústia. 

Se ela fosse colocada diferentemente, sempre no mesmo questionamento, então, haveria 

Verbo. 

Quer seja, aliás, um retorno ou uma partida, real ou não, nada muda. 

A interrupção do sopro, a modificação do sopro com incapacidade de respiração, é claro, 

além de todo quadro médico ou patológico, faz apenas traduzir uma mudança de ritmo e 

uma mudança de estado. 

Em ambas as causas que eu lhe dei houve, efetivamente, mudança de estado, partida 

fracassada ou retorno rápido a esse corpo de carne. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: você pode iluminar-me sobre esse sonho? 

Eu estou em um lugar no qual estou sozinha a estar na vida. 

As árvores estão calcinadas, há a fumaça por toda a parte e, aos meus pés, um 

grande crocodilo carbonizado. 

Um imenso pássaro dourado aparece no céu. 

Ele vem até mim, eu subo em suas costas e ele me leva. 

Uma vez sobre esse pássaro dourado, eu constato que ele se assemelha a uma 

tartaruga. 

 

Bem amada, isso anuncia sua própria ressurreição que sobrevém após o que o 

Comandante, de modo humorístico, havia nomeado o planeta grelha final, ou seja, a 

transformação do Sol em gigante vermelho, que reabsorve Mercúrio e libera a totalidade dos 

corpos de Existência que estavam, ainda, confinados. 
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Isso introduz, pela irradiação emitida, uma destruição e uma carbonização do conjunto de 

carnes presentes na superfície da Terra. 

O fato de que você esteja viva, e que um pássaro dourado que, tal uma fênix, vem colhê-la, 

anuncia sua própria ressurreição, por destruição e transmutação de sua estrutura efêmera. 

 

O pássaro, tal uma fênix, reencontra-se com um corpo ou uma cabeça de tartaruga. 

A tartaruga é ligada à Ressurreição, ela também. 

Em inúmeras tradições asiáticas, a tartaruga é, também, a chance e a oportunidade que 

você apreendeu de liberar-se, a si mesma, no momento do planeta grelha, e viver sua 

eternidade. 

 

O pássaro, como a tartaruga sobre a qual você viaja, é seu próprio corpo de Eternidade ou 

de Existência. 

 

Nesse sonho, há certeza de sua Ascensão. 

O antigo está morto, o novo nasceu, ele navega para seu destino de Eternidade, para a 

Liberdade. 

As forças de predação, representadas, aqui, como um réptil, um crocodilo, mais 

precisamente, é, ele também, carbonizado. 

A cidade é uma estrutura social de organização da sociedade patriarcal, ela também, está 

carbonizada. 

Assim, portanto, você é liberada no momento em que tudo será carbonizado. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: como se manifesta a intensificação atual de «Precisão» e «Profundeza»? 

 

Bem amado, há, se você já a percebe, a vibração dessas duas Portas, mas, também, 

dessas duas Estrelas ao nível de sua cabeça. 

Porte sua consciência em sua cabeça, porte sua consciência em sua pélvis, para ver se 

você percebe qualquer elemento que seja, nessas três regiões: dobra da virilha esquerda, 

dobra da virilha direita e atrás e à frente da cabeça, na transversal. 

Como você constatou, a Clareza está situada à esquerda, ao nível da Estrela, a Profundeza 

está situada atrás e à direita. 

Do mesmo modo, a Precisão, que está situada como Estrela, à direita, reencontra-se ao 

nível da dobra da virilha, Profundeza também. 

Há, portanto, uma alquimia que se produz, real e concreta, entre as Estrelas e as Portas. 

As vibrações, se você as percebe, tornam-se muito físicas, em especial ao nível das dobras 

da virilha. 

 

Se você não percebe qualquer vibração, você constatará, simplesmente, ao nível de sua 

consciência comum, que o que não foi resolvido na pessoa remonta à sua consciência. 

Nada pode permanecer escondido. 

A Luz, em Sua presença cada vez mais intensa, vem iluminar o que não foi visto, de 

maneira consciente ou inconsciente, nada muda. 
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Isso pode passar, portanto, por uma reminiscência ou uma recrudescência do que parecia 

ter sido superado e transcendido. 

Lembre-se de que não há culpa a ter, mas, simplesmente, aquiescer e olhar o que remonta 

na tela de sua consciência, se isso se produz. 

 

Isso é, também, pela Precisão e a Profundeza, e a Clareza, uma capacidade nova para ver 

os prós e os contras de todo comportamento, de toda relação, desprovida de qualquer 

julgamento, vis-à-vis de si mesmo ou vis-à-vis do outro, mas que lhe dá a ver, com mais 

detalhes, se posso dizer, as emoções que são engendradas, as atividades mentais que são 

engendradas e as atitudes de defesa ou o reflexo de defesa vis-à-vis desses elementos. 

As modificações são apenas de ordem vibratória; como eu acabo de dizer, elas concernem, 

também, ao seu comportamento habitual e ao seu modo de posicionar-se e de reagir em 

sua vida comum. 

 

A Precisão e a Profundeza põem fim à autopredação. 

Há, portanto, uma forma de reorientação de sua consciência quanto aos seus desejos, 

quanto às suas necessidades, quanto às suas manifestações. 

A Precisão e a Profundeza, enfim, são os dois últimos assentos preliminares à sua 

Ascensão ou à sua Liberação. 

A Precisão não é tão ligada à precisão das palavras que você poderia empregar ou, mesmo, 

aos pensamentos que você poderia ter, mas, bem mais, à precisão cirúrgica, se posso dizer, 

da própria Luz a mostrar-lhe ou o que foi escondido, ou o que é, ainda, disfuncional na 

pessoa, o que mostra, simplesmente, o que há, ainda, a ajustar, pela ação de Graça e pelo 

estado de Graça da Luz em suas estruturas efêmeras. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: as ondinas manifestam-se por numerosas rodas na água, que se 

amplificam? 

 

Devido, mesmo, à forma das ondinas, a manifestação habitual da presença delas, na água, 

é, efetivamente, essas rodas que parecem amplificar-se, como se uma pedra tivesse sido 

lançada na água. 

A forma aerodinâmica, se posso dizer, das ondinas, e seu mecanismo de deslocamento em 

seu elemento aquático, ou aéreo, para algumas das ondinas, é diretamente responsável 

pelo que você observa na superfície da água. 

Independentemente, portanto, de qualquer pedra lançada, de qualquer corrente, trata-se, 

simplesmente, efetivamente, de movimentos das ondinas sob a água. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Não temos mais questões. 

 

Bem amados, se vocês têm questões orais, é tempo, agora, de formulá-las. 
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Questão: é um sonho: nós passeávamos em pequeno grupo, com aquele que o 

canaliza e sua companheira, e seu filho, que andava de triciclo. 

Nosso amigo fez menção de ir aos toaletes e ele se despiu, totalmente, diante de nós. 

Ele dava voltas e cambalhotas. 

Nós nos olhamos, pensando que ele ficara louco. 

Você pode explicar? 

 

Ir aos toaletes é, também, um espaço íntimo, como o quarto do sonho anterior. 

Pôr-se a nu mostra, aí também, que nada há a esconder. 

Para o olhar da personalidade, ter-se tornado louco é a liberação total dos 

condicionamentos. 

Aliás, eu o lembro de que, no que vocês nomeiam o Tarô, o último arcano é o Louco, o 

Doido ou o Demente, aquele que é liberado das forças de confinamento e que não é 

passível de nada concernente à sua própria pessoa. 

Há, portanto, aí também, sentimento específico daquele que vive esse sonho, de ver a 

nudez preliminar à intimidade, o mesmo significado pode ali ser aportado. 

Quanto à loucura, o que é razão, aos olhos da Fonte, é loucura para vocês. 

 

A liberdade, sobretudo, em sonho, acompanha-se, o mais frequentemente, do sentimento 

de nada ter a esconder. 

A nudez de um corpo é apenas a nudez do Espírito e a clareza do Espírito, aliás, ilustradas 

pelos movimentos que você descreveu, e que correspondem, aí também, à liberdade. 

O louco, aos olhos do homem, é o sábio aos olhos da Fonte. 

Não há barreiras, nem limites, nem imposições. 

O fato de que haja companheira, o fato de que haja criança assinala, simplesmente, que a 

relação vivida, de Espírito a Espírito, entre esses dois seres, conduziu à criação, não na 

carne, mas na criação do Espírito que, como você o vê, roda em um triciclo, ou seja, sobre 

três rodas. 

Há, portanto, realização da Tri-Unidade. 

 

É claro, a pessoa que vive esse sonho e que vê esse sonho apenas pode colocar-se a 

questão da loucura, da nudez e da criança. 

Transponha isso, não na visão da pessoa, mas na visão do Espírito ou da alma, além do 

símbolo, mas, bem mais, diretamente ligado aos arquétipos, e você recai, sensivelmente, na 

mesma explicação que eu dei para um dos sonhos anteriores que me foi proposto. 

Aliás, você, talvez, tenha feito parte dos dois sonhos. 

 

… Silêncio… 

 

Outra questão de um irmão ou de uma irmã presente. 

 

Questão: eu dei a uma amiga o protocolo de liberação das memórias nas fontes do 

Sena... 

 

Dado por Ramatan. 

 

Questão:… por que a Luz levou-nos a esse lugar para partilhar isso? 
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Eu responderei, simplesmente: por que não? 

A água, assim como a floresta, são elementos da natureza. 

Qual explicação há necessidade de ter? 

O importante não é o lugar, mas o que você viveu. 

Será, sempre, a pessoa que procura o sentido simbólico de tal lugar ou tal outro lugar. 

Eu não sei, ademais, quais são as circunstâncias desse reencontro. 

Ele foi inesperado, ele foi programado? 

Eu não sei bem o que é exprimido. 

 

A reunião foi fortuita, a reunião foi programada? 

O reencontro foi fortuito, o reencontro foi programado? 

Antes de responder. 

 

Questão: o reencontro foi programado, mas não o lugar. 

 

Quem decidiu estar à borda desse rio? 

Foram vocês que se deslocaram para encaminhar-se junto a esse rio. 

 

Questão: é como se tivéssemos sido conduzidos à borda desse rio, isso não estava 

previsto. 

 

A água, que flui, como foi vivido por inúmeros de vocês, a água que flui e que se escoa, a 

água doce, como a água do mar, que flui e reflui, o mesmo significado: é o momento em que 

há necessidade de ser lavado, o momento no qual há necessidade de ser liberado de 

alguns engramas memoriais que tocam, essencialmente, o emocional. 

A água é o elemento que purifica e pacifica. 

 

O que você quer saber de específico, uma vez que você mesma diz ter sido guiada para 

esse lugar? 

 

Eu posso apenas especificar que o agente água, o elemento Água, através do rio, no caso, 

aqui, é o que, certamente, facilitou a prática do processo de liberação memorial dado por 

Ramatan. 

 

Isso pode estar em relação com a água-emoção, mas, também, com a linhagem da Água, 

da qual uma de vocês seria portadora, mas eu penso que o mais provável corresponda à 

facilitação da liberação memorial à borda do elemento Água. 

 

Qual explicação mais você deseja ter do que essa? 

 

Questão: eu fiquei apenas surpresa de reencontrar-me na fonte do Sena. 

 

Isso corresponde, exatamente, ao que eu digo em relação ao papel da água que circula 

entre duas ribanceiras. 

É um elemento que facilita a eliminação das memórias. 

 

A água que circula permite lavar, limpar, purificar. 
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Junto à água que circula, em especial a água doce, existem correntes e fluxos de energia 

específicos que são induzidos, justamente, pelo escoamento da água. 

Isso remete, efetivamente, além do protocolo praticado, a uma pacificação das emoções 

enterradas, a uma pacificação dos sofrimentos vividos no passado e inscritos nas memórias 

memoriais, o mais frequentemente, na parte inferior do corpo. 

 

A surpresa não é uma, porque, a partir do instante em que há Abandono à Luz, as coisas 

produzem-se naturalmente. 

O que pode dar um elemento de surpresa, em um primeiro tempo, está aí e é destinado 

apenas a mostrar-lhe que a Fluidez da Unidade põe-se em movimento; a partir do instante 

em que você vai ao sentido da Luz, a Luz vai ao seu sentido. 

Quer você chame a isso sincronia, quer você chame surpresa, não é uma, é, simplesmente, 

a Evidência da Luz, a partir do instante em que você segue a Graça e em que a Graça 

penetra você. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: eu ouço, desde os anos 80, um som agudo, cristalino, bilateral, sempre igual 

a ele mesmo. 

Mais recentemente, outro som acrescentou-se em meu ouvido direito, um pouco mais 

grave. 

Que são esses sons e por que não mudam, jamais, de tonalidade? 

 

Bem amado, o início dos anos 80 e, em especial, o ano 1984, viu nessa Terra a chegada da 

efusão da energia Marial de Sírius, nomeada, também, Espírito Santo ou Shakti. 

Quando a Shakti penetra pela cabeça e começa a abrir o que foram nomeados os chacras, 

aparece um som no ouvido esquerdo, em seguida, no ouvido direito. 

Esse som cristalino é chamado o Nada ou canto da alma, ele traduz a comunhão e a 

comunicação restabelecida com a alma pela perfuração das bainhas isolantes dos chacras 

situados ao nível do sétimo e sexto chacras. 

Esse som, ouvido no ouvido esquerdo, chega, em seguida, ao nível do ouvido direito. 

Há certo número de tonalidades e de sons diferentes. 

O som cristalino assinala a ativação do Espírito Santo em você e a resposta de sua alma e 

de seu Espírito a essa estimulação vinda de Sírius e de Maria. 

O som da alma e o som do Espírito, ouvidos à esquerda e à direita, são os testemunhos da 

ativação da Coroa radiante da cabeça, mas, também, do coração, a partir do instante em 

que o som aparece em outra tonalidade sobreposta ao primeiro som, sobretudo, do lado 

direito, mas, também, por vezes, do lado esquerdo. 

 

O som cristalino é, eu diria, a quinta oitava que faz com que o que é ouvido, que é nomeado 

o canto da alma, esse som faz, aliás, parte de um trabalho específico no yoga, nomeado 

o Siddha yoga, e o Kriya yoga. 

Esses dois yogas e outros também, é claro, trabalham na meditação no som. 

O som é, antes de tudo, o testemunho, se não há desordem ao nível do ouvido, nem do 

cérebro, simplesmente, do contato restabelecido com a alma e com o Espírito. 
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O canto da alma e o canto do Espírito, nomeados o Nada, fazem parte 

dos Siddhas ou Siddhis, ou seja, os poderes da alma. 

O som é o testemunho da ativação dos chacras superiores, a reabertura deles, se você 

prefere. 

Isso assinala que você recebeu a irradiação, ao mesmo tempo, de Sírius, a irradiação do 

Espírito Santo, mas, também, a Graça de Maria, que acompanha, sempre, esse som. 

 

Esse som é ouvido por todos os despertos. 

Existem sete tonalidades dele, o mais frequentemente, cinco delas são perceptíveis. 

O som o mais cristalino corresponde à ruptura da bainha isolante, situada ao nível do corpo 

causal e, portanto, do chacra da garganta. 

A ampola da clariaudiência, naquele momento, reorienta seu posicionamento e torna-se o 

que foi nomeado o Canal Mariano, representado pelos chifres da deusa Hathor, no Egito, 

nomeado, também, os chifres celestes ou Antakarana. 

 

O som é, portanto, o testemunho direto da presença da alma e do Espírito em sua 

consciência comum. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: o que significa o fato de não poder apoiar-se em nenhum sonho? 

 

Isso significa que você é liberado dos sonhos. 

O sonho é uma consciência específica. 

A consciência Turiya, a a-consciência não se embaraça, jamais, com sonhos. 

O sonho permite à personalidade encontrar, se posso dizer, os marcadores de sua alma. 

A ausência de sonhos ou, em todo caso, de lembranças de sonho prova, simplesmente, a 

liberdade em relação aos seus próprios sonhos. 

Não há, portanto, que procurar fatores perniciosos, mas, bem mais, apreender que você não 

tem necessidade de viver isso para ser o que você é. 

 

Existem, aliás, muito numerosos sonhos. 

Isso não quer dizer que você não sonhe, isso quer dizer, simplesmente, que sua 

consciência não tem necessidade de ter suportes de sonho para comutá-lo em sua vida ou 

para colocar-lhe questão. 

 

O Liberado Vivo não sonha, jamais, ou quase nunca, ele não tem necessidade disso. 

Ele não tem necessidade de símbolos, ele não tem necessidade de imagens, ele não tem 

necessidade de explicações. 

 

Assim, a ausência de sonhos ou, em todo caso, de reminiscência de sonhos não é a prova 

de que algo vai mal, mas que, bem ao contrário, tudo vai bem. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 



58 
 

 

Questão: o protocolo de liberação de memórias de Ramatan, assim como o protocolo 

da bênção dada, ultimamente, podem ser uma ajuda para liberar e desligar-se das 

linhas de predação pessoais, situadas em torno da esfera pélvica? 

 

O protocolo dito de liberação memorial de Ramatan abre os níveis os mais profundos do 

ser, o que permite ver e atravessar o que há a ver. 

É nesse sentido que foi chamado protocolo de liberação memorial. 

O protocolo de bênção, quanto a ele, é um pouquinho diferente; ele pode vir completar o 

protocolo de liberação memorial. 

Contudo, esse protocolo de liberação memorial não é feito para tratar tal ou tal coisa, mas 

permite, realmente, liberar as memórias, vê-las, atravessá-las. 

Não é você que decide – nem aquele que o faz – o que vai ser liberado. 

Só o que aflora na consciência, só o que começa a ser visto e percebido libera-se, assim, 

desse modo. 

A bênção que foi comunicada, cujos gestos não são idênticos, mas aproximam-se deles, 

exceto para a cabeça e o que é traçado sob os pés, permite, aí também, aproximar-se da 

Liberdade. 

 

Mas, eu repito, não é possível escolher, nesse protocolo, agir sobre tal coisa ao invés de tal 

outra coisa. 

O que estará atuante é, unicamente, o que toca a consciência. 

Mas, ao colocar, então, essa questão em relação à sua problemática, é evidente que isso 

está presente em sua consciência. 

Convém, portanto, praticar ou fazer-se praticar esse exercício e ver quais são as 

consequências e os efeitos dele. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: quando o som nos ouvidos permanece, sempre, o mesmo, o que é? 

 

Bem amada, quando eu falei de cinco tonalidades, eu jamais disse que era preciso passar 

pelas cinco tonalidades. 

A fixidez do som traduz, simplesmente, a imobilidade da alma ou do Espírito – o que é um 

ponto mais agradável. 

 

O som pode ser o mesmo junto a inúmeros de vocês há dezenas de anos. 

Junto a alguns, ele pôde subir em intensidade ou em frequência, tornar-se cada vez mais 

agudo. 

Ele pôde chegar até o Coro dos Anjos, aí, onde cantam milhares de anjos e instrumentos de 

música com cordas tocam violinos e violoncelos aos milhares, o instrumento que se 

aproxima mais ao nível de sua humanidade. 

Nem a fixidez nem a associação de outro som assinala outra coisa que não o que eu disse: 

a abertura para a alma e a abertura para o Espírito, testemunhos e marcadores da ativação 

dos poderes ditos da alma ou do Espírito. 

Esse som é perfeitamente conhecido nos diversos yogas e nos escritos que falam dos 

chacras, há muito tempo. 
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Se o som continua o mesmo – eu repito, não há mais significado ou explicações que um 

som que se acrescenta ou que se modifica –, você observará, contudo, que, se o som é o 

mesmo, ele possui, contudo, variações de intensidade. 

Essas variações de intensidade não são ligadas ao seu humor, não são ligadas ao seu 

estado de espírito, mas são ligadas, diretamente, a alguns ciclos, a algumas datas, quer 

seja o ciclo lunar, por exemplo, ou, ainda, alguns eventos que se produzem no Sol. 

 

Nos yogas que eu evoquei anteriormente, há a possibilidade de meditar nesse som, o que 

permite, então, fazer bascular sua consciência do efêmero ao Eterno. 

Nesses yogas que eu exprimi, a escuta do som é um processo de expansão de consciência. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: você pode explicar o que se tornou a Arca da Aliança de que São João fala 

no Apocalipse, no qual é questão de duas testemunhas e no qual a Arca volta ao final 

dos tempos? 

 

Você quer, então, conhecer a posição geográfica da Arca da Aliança. 

Ela está na Etiópia. 

 

Ela será, efetivamente, entregue às duas testemunhas, quando de sua morte e de sua 

ressurreição em Jerusalém. 

 

A Arca da Aliança é uma forma de condensador, que ninguém pode ver nem tocar. 

Trata-se de uma arma, temível. 

Mas isso faz parte da história e do cenário escrito que vocês estão, aliás, jogando. 

 

As duas testemunhas estarão de posse, no momento vindo, das chaves dessa Arca da 

Aliança. 

Elas são, aliás, as duas únicas pessoas, devido à sua história nesse mundo, a poder abrir a 

Arca da Aliança e liberar o escudo que ali está presente. 

Mas isso pertence ao cenário da história, mas você não é essa história. 

Entretanto, trata-se de fatos extremamente concretos e precisos, tais como foram 

anunciados por São João no Apocalipse. 

A Arca da Aliança está, ainda, nas mãos daquele que se nomeia o patriarca da Etiópia, 

igreja ortodoxa. 

A Arca da Aliança será entregue ao patriarca de Constantinopla, que, ele mesmo, entregará 

as chaves e a Arca às duas testemunhas. 

 

O que isso aporta? 

Qual é a utilidade disso? 

Eu lhe coloco, por minha vez, uma questão. 

 

É apenas para ter um esclarecimento, eu li essa história e queria saber o que era. 

 

Obrigado por sua resposta. 
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Obrigado pela sua. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Nós lhes agradecemos, não temos mais questionamentos. 

 

Em cada um de você, eu deposito a Graça. 

 

Em cada um de nós, deposita-se o Amor. 

 

A cada um de você, eu agradeço a Presença. 

 

 

Paz a você e paz em cada um. 
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O IMPESSOAL – Parte 4 – Julho de 2016 

 

Impessoal e povos da natureza 

 

 

Eu saúdo cada um de você, na paz do coração e da Verdade. 

 

Eu venho prosseguir nossa amizade e nossa reunião. 

Onde quer que você esteja e qualquer que seja seu lugar, eu saúdo, em você, a beleza de 

sua eternidade, e eu venho falar. 

Ouça, ouça além de minhas palavras, a verdade de seu ser, e desvende-se, na 

integralidade. 

 

Na paz do Amor e na paz da Luz, eu venho, simplesmente, estar com você e ser você. 

 

Onde quer que você esteja, eu estou aí. 

Qualquer que seja seu lugar, ele é meu lugar – para cada um. 

 

Digne-se fazer-me a oferenda de sua bênção e de sua paz. 

 

Ouça, ouça, mesmo, entre o silêncio de minhas palavras, a Paz que se instala, revela-se a 

você. 

Ouça a Verdade, que não tem necessidade de qualquer palavra, escute tudo isso. 

 

Eu venho a você, eu venho instalá-lo em sua morada de Eternidade, se você aquiesce à 

minha Presença, à minha radiância. 

 

Pela Graça do Espírito do Sol, pela Graça do Coro dos Anjos, eu estendo em você a 

sinfonia dos Quatro Vivos. 

Escute, veja e perceba, em nossa comunhão e no Silêncio, perceba a emergência do Verbo 

e a eclosão de sua eternidade. 

 

Eu assisto à sua ressurreição, eu assisto ao que você é. 

Sem véus e sem limites, sem restrições e sem condições. 

Eu saúdo sua coragem. 

Você, que está aí, você, que ouve o apelo da Vida, o apelo do Amor, junte-se a mim, para 

juntar-se a você. 

Escute o que diz seu coração, escute o que se desenrola em você, neste instante. 

 

Nada procure, coloque-se, deposite todos os seus fardos, aos seus pés e aos meus pés. 

Alivie-se do que o sobrecarrega, do que resiste, do que pode, ainda, opor-se à Verdade e ao 

Amor. 

Esqueça-se de tudo o que não é este instante, este momento de nossa Presença Una no 

coração do Amor. 

 

Deixe a Vida no Um transcender os seus últimos limites, os seus últimos obstáculos, que 

nada mais são do que elementos que estão aí para provar-lhe a verdade do Amor e a 

vaidade do que resiste. 
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Em seu coração, acolha cada coração, em seu coração, acolha cada um, acolha cada 

mundo, acolha o vivo. 

 

De nada mais se ocupe que não do que está aí, no Aqui, no Agora. 

 

Enquanto canta em seus ouvidos o canto da Ressurreição, acompanhado do Coro dos 

Anjos, o Espírito do Sol limpou o lugar para Aquele que vem. 

 

Tenha confiança não em sua pessoa, mas em seu coração. 

Ele jamais se enganou e ele não o enganará, jamais. 

Escute a voz dele, escute seu Verbo, escute seu Silêncio. 

Aí está a Verdade, aí está a beleza. 

Deixe-se transportar pelo transporte do Amor no auge de sua consciência, que não conhece 

mais limites, que não conhece mais marcadores, que de nada mais tem necessidade que 

não dela mesma, que tem necessidade apenas da verdade do Amor. 

Nessa paz, você vive a Graça, nessa paz, você se alivia de todo fardo e de toda reticência. 

 

No batismo do Espírito, na radiância do Ultravioleta, na irradiação da Fonte, na descida do 

Espírito Santo, eis você, revivificado e reunificado. 

 

Deixe o que está prescrito não mais aparecer no campo de sua consciência. 

O ontem não tem mais peso, o amanhã é, ainda, livre, e continuará livre. 

Acolha-se e renda graças a si mesmo. 

Perdoe tudo o que pode haver a perdoar. 

Aquiesça e diga-me sim. 

Diga-se sim, a você também, um sim franco e definitivo, à verdade do Amor. 

Sem condições, sem restrições, sem oposição, simplesmente aí, em sua Presença, como 

em cada um de nós. 

 

Cultive esse coração que pede apenas para exprimir-se por sua radiância. 

Nutra-se de si mesmo, em seu coração. 

O conjunto de mundos está em você, isso lhe foi dito e repetido. 

É tempo, agora, de vê-lo, de percebê-lo, de vivê-lo a cada olhar, a cada sopro, a cada 

palavra, a cada pensamento. 

Aí está sua força, aí está nossa força, porque aí não há combate, há apenas a indizível 

beleza da verdade do Amor. 

Deixe-me levá-lo, deixe-me acompanhá-lo ao pé do grande limiar. 

Não tenha medo, nada do que pode, ainda, assustá-lo pode opor-se diante da Evidência. 

 

Em todas as suas questões, que você colocou e que colocará, eu o reconduzirei, 

incansavelmente, a esse espaço, a esse lugar que não conhece o tempo, nem a forma, nem 

ofensa. 

 

Venha, venha comigo, venha junto a si, aí, onde tudo é confortável, aí, onde tudo é fácil, aí, 

onde tudo é iluminado. 

Você é convidado, você é convidado a ser isso. 

 

Lembre-se: eu estou em você. 
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Lembre-se de que a totalidade de mundos está em você e que tudo o que você pode ver, 

tudo o que você pode adivinhar, todas as experiências que você pode viver ou que você 

tenha vivido são apenas as facetas de sua Presença Una. 

Ame tudo do mesmo modo, não faça diferença entre quem quer que seja. 

 

Ame, não há esforço a fornecer, nada há a procurar, seja apenas isso, porque, nisso, há 

tudo. 

Nada pode faltar, nada pode chocá-lo, tudo é estável e imutável. 

 

No centro do Coração, no Coração do Coração, eu me tenho e eu o acolho. 

Aceite-se, que nada de seu passado, que nada desse mundo pode vir alterar nem limitar. 

 

Seja livre porque, em você, há apenas a Liberdade que ressoa, em toda experiência como 

na imobilidade. 

 

Deixe crescer e desabrochar a tranquilidade do Amor. 

 

Respire, inspire o Amor, inspire o Verbo. 

Fique tranquilo comigo, porque eu estou tranquilo em você. 

Em nossa união não pode existir a mínima ofensa e a mínima negação. 

Você é amado, o que quer que você diga, o que quer que você pense. 

Escute seu sopro, escute os batimentos de seu coração, que lhe dão a vida não, 

unicamente, nesse mundo, mas em cada mundo e, mesmo, bem além de todos os mundos 

possíveis. 

 

Deixe florescer o sorriso do Amor em seus lábios e em seus olhos. 

Tenha-se aí, comigo, com cada um. 

Experimente e sinta essa paz, esse pleno tão vazio e esse vazio tão pleno, no qual nem o 

vazio nem o pleno podem definir o que se desenrola agora. 

Nenhuma palavra pode traduzi-lo, porque nenhuma palavra é exata. 

 

… Silêncio… 

 

E aí onde nós estamos, cada um de você e eu, mesmo o espaço desaparece, mesmo o 

tempo para. 

Seu corpo, ele também, Templo de sua Presença, não é mais percebido. 

Resta apenas o Verdadeiro, apenas a Paz. 

Nessa última verdade que você experimenta comigo, eu canto, em você, a Vida, eu canto, 

em você, a liberdade da consciência. 

 

… Silêncio… 

 

Nós estamos aí, cada um de você e cada um de mim, na mesma alegria e na mesma 

equidade. 

Deixe-se fecundar, se isso já não foi feito, pela Onda de Vida, Onda de Liberdade. 

 

… Silêncio… 
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Honremos, juntos, o que está aí. 

Na unidade e na verdade, o sol do Amor chega a seu zênite. 

Nessa comunhão nova revela-se o que deve, ainda, ser revelado, mas que não pode ser 

posto em palavras sem travestir essa verdade. 

Há apenas o Silêncio como único marcador, como única evidência. 

 

… Silêncio… 

 

Continuemos, nessa mesma imobilidade, estejamos aí, inteiramente presentes, 

completamente lúcidos, portadores de Luz, portadores de Vida. 

 

Faça a paz, uma paz total. 

Faça a paz em você. 

Apoie-se no que está em você, naqueles e naquelas, Estrelas e Anciões, que lhe aportaram, 

além das palavras, dos discursos, a evidência da Presença e da beleza deles. 

No Fogo de Ma, na humildade de Teresa, no brilho de Gemma, na base de Ana, no fervor 

de Hildegarde. 

No Cristo de Irmã Yvone Amada, na doçura de Maria, na pureza de No Eyes, na leveza de 

Snow, no rigor de Mãe. 

Na radiância do bem amado João, na Ronda dos Arcanjos, em cada vida, em cada modelo 

que o resgatou de si mesmo, durante todos esses tempos. 

 

Em cada um desses intervenientes, você se reencontra, agora, transcendendo o tempo, 

transcendendo o espaço, transcendendo todas as histórias de cada um deles ou cada uma 

delas. 

 

Na Graça do Espírito Santo, você é o devoto do Amor e o devoto da Liberdade, você é a 

oração, mesmo se não saiba que você ora, você é a essência da Fonte, inscrita em cada 

consciência, em cada forma, em todo evento, em todo repouso e em toda noite. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe consumirem-se as correntes da ignorância. 

Conheça-se, conheça-se a si mesmo e você conhecerá o conjunto de universos, o conjunto 

de mundos, o conjunto do que você pôde nomear de deuses, de Fontes. 

Esqueça-se, assim, de toda diferença entre cada um de você presente na superfície desse 

mundo, como nas dimensões as mais elevadas. 

No sopro e no batimento de seu coração há o Tudo. 

 

… Silêncio… 

 

Coloque-se cada vez mais profundamente nisso. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse silêncio tão pleno e tão vazio ao mesmo tempo, nós estamos instalados. 

 

… Silêncio… 
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Não há mais necessidade de palavras, apenas algumas, para que você permaneça 

presente com cada um, como comigo. 

 

… Silêncio… 

 

Permaneça aí, não se mova mais, você está em você. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, mesmo os limites desse corpo não lhe aparecem mais. 

A consciência tem-se por toda a parte e em lugar algum, livre de todo apego, de toda forma 

e de sua história, porque, em verdade, todas as histórias são apenas jogos. 

Esqueça-se de todo sofrimento, não se forçando, mas deixando a Graça tomar todo o lugar 

e todo o espaço, pondo fim a todo limite. 

E você é livre. 

 

Nesse silêncio, nesse vazio, você percebe a plenitude e vê, efetivamente, que não há mais 

distância, que não há mais barreiras nem separação entre você e eu. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, onde você está, novamente, a bênção infinita da Graça e do Amor amplifica-se, e põe 

fim aos seus últimos limites, e mostra-lhe sua consciência nua, que é felicidade. 

Nenhuma palavra pode traduzir isso. 

Há que vivê-lo, nesse instante, onde quer que você esteja. 

Em qualquer dia que você me leia ou que me escute, você se reencontra. 

É a única verdade, todo o resto é apenas verdade recomposta ou travestida. 

 

… Silêncio… 

 

Veja isso claramente, cada vez mais claramente. 

Perceba a evidência e a irresistibilidade disso. 

 

… Silêncio… 

 

E a paz expande-se, sem limites, no infinito de sua Presença. 

Instalemo-nos e, se você o deseja, não haverá mais, jamais, distância, você estará, sempre, 

em coincidência com isso. 

Porque isso é simples, porque isso não sofre qualquer discussão e qualquer questão. 

 

… Silêncio… 

 

Aí está seu reino, aí está a Luz e o que está além da Luz. 

E nada pode escapar do Amor, porque o Amor é toda a vida. 

Cada sopro e cada batimento é a Graça. 

Cada vez mais imutável, cada vez mais vasta e cada vez mais insignificante. 
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Do mais denso ao mais leve, em qualquer forma que você esteja e além de toda forma, a 

mesma magia e a mesma beleza. 

Todas as respostas estão aí, todas as questões também. 

Mas você sabe, perfeitamente, que nenhuma questão nem nenhuma resposta pode igualar-

se ou aproximar-se do que está aí. 

 

A cada sopro, doravante, e a cada dia, a lembrança reaviva-se, e não será mais uma 

lembrança, mas, sim, a realidade de sua vida, em qualquer situação que seja, porque você 

sabe e percebe, e vê. 

Eu lhe dei tudo, porque você se deu. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o amo. 

Você é Amor, você é o Verdadeiro, você é a Liberdade e bem mais ainda, mas, aí, não há 

palavras. 

 

Nesse lugar que não é um lugar, todos os possíveis estão presentes; aí, nada é impossível. 

Permita-me abençoar sua Presença em uma intensidade tal, que você pode apenas ficar 

alegre. 

Guarde isso, preciosamente, em si, lembre-se disso, em cada dificuldade, e você verá que 

não há dificuldade. 

Qualquer que seja seu estado, qualquer que seja o estado de sua forma, qualquer que seja 

sua idade, qualquer que seja sua vida no efêmero, tudo isso nada é. 

 

Eu o abençoo pelo Fogo Ígneo e pelo Fogo sagrado. 

 

Eu o amo. 

Escute e ouça a força desse Silêncio, a força entre as palavras, e a doçura. 

 

Eu o amo. 

Não se fie em minhas palavras, mas no que seu coração vive nesse instante, como em cada 

instante, se você o deseja. 

Apoie-se e conte comigo, eu sou apenas você, despojado de toda forma e de toda história, 

e de toda condição. 

Aí, nós estamos juntos, nessa chama perpétua que nenhum vento contrário pode apagar. 

 

… Silêncio… 

 

Permaneça aí, imutável e vasto. 

A Graça anima-o no contentamento, na felicidade. 

Pode haver outra coisa de mais importante – em seu mundo, em sua história, como em todo 

mundo – de mais importante do que isso? 

Mil palavras, como mil horas não poderiam descrevê-lo. 

Nenhuma música, mesmo aquela das esferas, pode bastar. 

Você é isso, e todo o resto, se você quiser, mas não perca isso de vista, jamais. 

Lembre-se: não há esforço, não há punição nem recompensa, há apenas a Evidência. 

O que você é, eu o sou. 
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O que eu sou, cada um de você o é também. 

 

Guarde isso, preciosamente, não o retenha, deixe-o, simplesmente, escoar, livremente. 

 

Nisso, eu o abençoo, nisso, eu o espero. 

Paz a você, paz nesse mundo, no qual você está, ainda, colocado. 

Lembre-se, agora, do que você é, do que você foi e do que você será, sempre, em qualquer 

forma que escolha, como no informe, como no sem forma. 

 

Será tempo, agora, de parar, por um tempo, as minhas palavras, mas, mesmo sem minhas 

palavras, a Presença permanece. 

Presença do Amor, Presença como Ausência, tudo está aí e tudo é doação. 

Eu lhe rendo graças e eu o felicito em sua constância, quaisquer que tenham sido suas 

resistências, qualquer que tenha sido sua vida ou suas vidas e quaisquer que tenham sido 

suas formas, nesse mundo humano ou em outros mundos. 

Permaneça nessa Liberdade e nessa Paz. 

Eu não poderei mais, jamais, estar ausente do que você é. 

Eu me calo, agora, por alguns instantes, e reconduzo, no comum de sua forma, o que 

aconteceu para você. 

Em qualquer lugar que você esteja, em toda leitura ou em toda escuta, isso está presente, 

não há distância e não haverá perda, se você o escolhe. 

Tal é sua liberdade. 

 

Eu o amo, o que quer que você diga, o que quer que pense e, mesmo, se você me esqueça, 

eu o amo, sempre. 

 

Eu me calo. 

 

… Silêncio… 

 

Seja abençoado. 

 

Até muito em breve, até sempre, se você o escolhe. 

Eu me calo agora, repouse. 

 

 

… Silêncio… 
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O IMPESSOAL – QUESTÕES E RESPOSTAS – Parte 5 – Julho de 2016 

 

Impessoal e povos da natureza 

 

 

Acolhamo-nos, uns e outros, no Amor e na Paz. 

 

… Silêncio… 

 

Onde quer que você esteja, eu estou. 

Você, que está aí, você, que está por toda a parte, acolhamos, no coração do Único. 

 

E, novamente, nós Questionamos. 

Nós questionamos a Vida, nós questionamos a pessoa, nós Questionamos o Mistério, aí, 

onde o silêncio prevalece, onde nenhuma resposta pode satisfazer, entretanto, conduz à 

porta do íntimo, à porta da Verdade. 

Então, questionemos. 

 

Questão: há uma ligação ou uma conexão específica entre os dragões e as libélulas? 

 

Bem amado, há similaridade quanto aos deslocamentos no ar. 

Em alguns idiomas, a libélula é chamada de «dragão voador». 

A analogia corresponde ao Ar e ao Fogo de que são portadoras essas duas entidades. 

Obviamente, a libélula é inserida em sua realidade tridimensional, o que não é o caso dos 

dragões. 

Há uma diferença de tamanho e de constituição, mas os elementos de mobilidade, de 

deslocamento são os mesmos. 

O voo do dragão, como o voo da libélula, remete à liberdade do sopro e à liberdade do fogo. 

Tanto um como o outro exploram, em oitavas diferentes, a mesma realidade. 

A consciência suportada pela libélula como pelo dragão tem as mesmas capacidades de 

deslocamento e de informação. 

As funções, ao nível desse mundo encarnado, nada têm a ver, obviamente. 

Há, portanto, similaridade e conexão através do deslocamento e através da liberdade. 

 

A aparência dos dragões, mesmo em uma forma diferente daquela das libélulas, dá uma cor 

tal, que ela está presente, também, nas libélulas. 

 

Aí estão as analogias que podem ali ser encontradas. 

 

A massa não é a mesma, o objetivo e a função não são os mesmos, tampouco. 

Alguns dragões revelaram-lhes as funções deles ao nível da Terra, neste período decisivo 

da passagem de um estado a outro da própria consciência. 

 

Eis, agora, a resposta do silêncio a essa questão, e a resposta da vibração. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 
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Questão: em sua última intervenção, Metatron disse que ele se juntava a Miguel para 

retificar o eixo da Terra. 

Foi constatada uma mudança de 17° da posição do Sol, muito recentemente, isso está 

em relação com essa ação de Metatron? 

A retificação total do eixo da Terra terá ocorrido antes dos três dias de estase e o que 

ela implica? 

 

A retificação do eixo da Terra começou a partir da passagem da segunda Estrela e foi, 

portanto, inicializada no início de seu ano 2016. 

Não há apenas Metatron, mesmo junto a Miguel, que baste para retificar o eixo da Terra. 

Eles são os agentes operadores disso, através das irradiações que vêm do cosmos, que 

vêm da Fonte, que vêm do espaço profundo do cosmos, que vêm de Sírius e que vêm do 

Sol. 

 

A retificação, o endireitamento do eixo da Terra acompanhar-se-á, quando for finalizado, de 

eventos a nenhum outro similar, que modificam o equilíbrio dos continentes, das massas de 

água, e permitem à Terra receber a totalidade da irradiação cósmica. 

Isso é, também, diretamente ligado à aproximação do astro que lhes é, ainda, invisível aos 

seus olhos de carne, mas visível no infravermelho, o que seus olhos não podem ver e o que, 

no entanto, é visto pelas tecnologias modernas de seu mundo. 

As consequências disso são, portanto, inumeráveis quanto à dissolução de toda estrutura 

carbonada, de toda montanha e de todo oceano. 

 

Não há, necessariamente, concomitância entre o Apelo de Maria e a finalização da 

retificação do eixo da Terra. 

Isso continua, contudo, uma probabilidade, uma possibilidade. 

Em um plano que eu qualificaria de mais lógico, o basculamento final da Terra deveria 

situar-se, mais ou menos, em ressonância com o planeta grelha final e, portanto, após o 

Apelo de Maria e após os cento e trinta e dois dias de tribulações. 

Contudo – e como o Comandante havia dito –, nada disso é fixo nem congelado, e adapta-

se segundo a Inteligência da Luz e seu ajuste às últimas zonas de resistência coletivas e 

planetárias. 

 

A consequência disso é um desaparecimento da consciência de toda forma carbonada que 

acede à sua eternidade, para algumas, com esse corpo, para uma grande maioria, sem 

esse corpo efêmero. 

 

Mas retenham que o mais importante não são os eventos geofísicos ou os eventos que 

concirnam ao seu corpo e à sobrevivência desse corpo, mas, bem mais, a retificação de sua 

consciência, que os realinha à Fonte, revivifica, em vocês, o Juramento e a Promessa. 

 

Contudo, se as circunstâncias exigirem-no, no mecanismo, desta vez, de Ascensão da Terra 

à sua dimensão quinta, esse evento poderá ser avançado, mas não retardado. 

O importante é sua liberdade e sua liberação, assim como a Ascensão da Terra, que nada 

tem a ver com qualquer elemento concernente à sobrevivência do que é efêmero. 

Não existe mais, como foi o caso durante as Núpcias Celestes e até 2012, uma noção de 

limiar de consciências despertas. 
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Esse limiar, vocês sabem, foi amplamente superado e continua a crescer a cada dia. 

Cada vez mais consciências, humanas e não humanas, reencontram sua eternidade nesse 

mundo. 

Não há mais, portanto, propriamente ditos, obstáculos, mas, sim, um ajuste cada vez mais 

fino entre o efêmero e o eterno. 

 

Cada dia de seu tempo terrestre que passa faz apenas estabilizar um pouco mais a própria 

consciência no futuro e em sua eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Quanto mais os dias de sua Terra passam, mais a probabilidade de simultaneidade dos 

eventos descritos há muito tempo – tanto pelos profetas como pelos diversos intervenientes 

– será cada vez maior. 

O encadeamento do que vocês poderiam nomear de «eventos terrestres» é conhecido 

desde sempre. 

Como foi enunciado por Sri Aurobindo há muito tempo, a Obra no Azul e a Obra no Branco 

permitiram limitar as desordens, não da Terra, mas as desordens da consciência ao nível do 

número de irmãos e irmãs humanos. 

Cada dia é um dia ganho, qualquer que seja a fadiga, qualquer que seja a esperança ou a 

desesperança. 

Nosso olhar não é aquele de seu efêmero, mas aquele de sua eternidade. 

Então, vivam cada minuto de sua vida como se fosse o último, não há melhor modo de fazer 

a paz em si e de fazer a paz ao redor de si. 

Lembrem-se dessa noção essencial de perdão a si mesmo e ao mundo, ao próprio 

confinamento. 

O perdão libera-os e coloca-os, automaticamente, em ação de Graça ou, mesmo, em estado 

de Graça. 

 

Então, juntos, rendamos graças ao tempo atribuído e à intensidade da Luz que se propaga a 

cada dia de seu tempo, cada vez mais. 

As consequências desse reajuste e desse realinhamento entre o efêmero e o Eterno dão-

lhes a ver ao seu redor, em seus círculos próximos, mas, também, por toda a parte no 

mundo, o medo ou o Amor, a paz ou a guerra, tanto em vocês como ao seu redor. 

 

Ao ver tudo isso e ao viver tudo isso, vocês reforçam não sua escolha, que já está feita, mas 

seu posicionamento de consciência e, isso, com cada vez mais lucidez. 

 

Aquele que crê ter, ainda, algo a melhorar ou a mudar não está em paz com ele mesmo. 

Aquele que está em paz é aquele que aquiesceu à sua própria ressurreição, e continua a 

viver sua vida o melhor que ele pode, portador de sua eternidade e de seu efêmero, e irradia 

em seu ambiente e no conjunto da Terra. 

 

Assim, portanto, em vocês, em cada um de vocês, além das vibrações, além das 

percepções, a coisa essencial a observar é, eu diria, seu grau de paz, a intensidade dela, a 

presença dela, permanente ou não, porque essa paz é o melhor marcador de sua 

tranquilidade e de sua humildade. 
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Vocês não têm mais necessidade de nós para ver com seus olhos, sem hipocrisias, o que 

se desenrola, tanto em vocês como nesse mundo. 

Conforme seu ponto de vista, vocês podem nomear isso de «mecanismo de extinção 

global» ou, então, «Ressurreição», tudo depende de onde vocês estão. 

Tudo depende não das circunstâncias de sua vida, mas, bem mais, de sua capacidade para 

estar estabelecido na estabilidade do coração, a despeito de qualquer circunstância que 

poderia ser nefasta para sua pessoa, para seu corpo ou sua vida, em todos os seus 

aspectos. 

 

Daí decorre a paz, inabalável, estável e permanente, que depende apenas de uma coisa: de 

sua instalação no coração e não mais na pessoa. 

O conjunto de circunstâncias de suas vidas individuais, de seus ambientes pessoais é, 

muito exatamente, o que lhes é necessário, de maneira individual, para realizar isso. 

Não vejam, aí tampouco, um objetivo a atingir, mas, bem mais, a ocasião de fazer a paz 

com vocês mesmos, como com o mundo, pelo perdão e pela humildade. 

Vivam cada minuto como se não houvesse outro minuto, não há melhor modo de estar no 

eterno presente, na Paz e na Verdade. 

 

Eis a resposta do silêncio e a resposta da vibração. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: você pode dar um esclarecimento sobre quatro eventos vividos há alguns 

anos? 

O primeiro: quando de um tratamento osteopático, minha consciência foi projetada 

alguns minutos em uma águia. 

O segundo: ao entrar em uma sala, meus olhos fizeram um zoom na parede à frente. 

Eu fechei os olhos; ao reabri-los, tudo estava normal. 

O Terceiro: em pé, eu me senti flutuar da esquerda para a direita. 

Meus olhos não podiam fixar-se em um ponto, como se eu olhasse pela janela de um 

TGV [trem de alta velocidade]. 

O quarto: uma noite, eu acordei, de repente e, ao pé da cama, silhuetas olhavam-me. 

Atrás delas, eu vi o céu estrelado pela janela. 

Eu voltei a fechar os olhos, pensando que me parecia ter fechado a persiana. 

Eu reabri os olhos, o quarto estava escuro. 

Eu me levantei e constatei que o céu estava, efetivamente, cheio de estrelas, 

enquanto, na véspera, à noite, ele estava nublado. 

Essas quatro experiências estão em relação com o sentido da visão. 

O que é isso? 

 

Bem amado, sem, contudo, ligar essas quatro experiências, cada uma delas corresponde, 

antes de tudo, a mecanismos que haviam sido nomeados «deslocalização da consciência» 

há alguns anos, e aos quais eu o remeto. 

Contudo, apreenda, efetivamente, que a abertura da consciência, quer seja ao nível de seu 

aspecto visual ou de qualquer outro aspecto sensorial é ligada apenas a essa fase 

específica na qual há ajuste e sincronia do efêmero e da Eternidade, que destranca, é claro, 
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certo número de portas de acesso à deslocalização da consciência e à capacidade do 

supramental de viver essas manifestações. 

Sua consciência passou, portanto, por caminhos que tocam o que, até agora, era invisível e 

não perceptível. 

 

Há, portanto, quando dessas experiências, a demonstração, para você, de que não há mais, 

verdadeiramente, predominância do efêmero sobre sua eternidade. 

A abertura de algumas Portas, a finalização da síntese ou ressíntese do corpo de 

Existência, por intermédio das Portas, mas, também, do Canal Mariano ou da Onda de Vida 

permite-lhe viver como se a matéria não existisse mais, o que lhe dá a ver além das 

paredes, o que lhe dá a ver o invisível, o que lhe dá a ver tanto o que estava longe como 

perto, ao nível da matéria. 

 

Sem entrar em explicações específicas para cada uma de suas quatro experiências saiba, 

simplesmente, que há, aí, uma ação direta, causada por esse ajuste, que corresponde, eu o 

lembro, independentemente da sobreposição do corpo de Existência, à movimentação da 

Lemniscata sagrada e da Merkabahinterdimensional pessoal, o que lhe dá a ver o outro lado 

do véu e abre novos potenciais espirituais que, eu o lembro, são ligados, essencialmente, às 

Estrelas e ao nome portado por essas Portas/Estrelas, quer elas estejam situadas na 

cabeça ou no corpo. 

Em especial, nos mecanismos de percepção além da visão não comum, tal como havia sido 

desenvolvida por No Eyes e por Snow, o que lhe permite, então, viver, sem pedir, a 

realidade dos intervenientes ao pé de seu leito, como ver através das paredes ou das 

divisórias ou, ainda, mudar o focal de seu olho. 

 

Essas experiências – e existem inumeráveis outras – permitem confortar-se e desincrustar-

se do apego da consciência ao efêmero, a uma forma e a uma história, o que lhe mostra 

que, mesmo em seu ambiente habitual, existem outros mundos que eram, até agora 

invisíveis. 

 

Eu devo esclarecer, também, que esse mecanismo, para o momento fragmentado para 

muitos de vocês, despertos, tocará o conjunto da humanidade que será, então, confrontado, 

no momento do Apelo de Maria, ao conjunto de seu ambiente sutil. 

Alguns estarão na alegria, outros estarão no terror, devido à criação de pensamentos 

mentais e emocionais deles. 

 

Cada um reagirá, portanto, de maneira profundamente diferente, em função do que tenha 

co-criado nesse mundo. 

Não se trata de uma punição ou de uma retribuição, mas, bem mais, ver a realidade de sua 

consciência efêmera, como a realidade de sua consciência eterna. 

 

Poderá haver sincronia total para aqueles que tenham vivido a ativação das Coroas, para 

aqueles que são liberados vivos e aqueles que se beneficiarão das últimas graças de Maria. 

Aqueles que estarão na negação, aqueles que estarão na materialidade, o materialismo e o 

apego à matéria, não viverão a paz. 

Mas é através desse terror ou desses eventos desagradáveis que esses irmãos e essas 

irmãs humanos encontrarão o impulso final para reencontrar-se. 
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Eu quero dizer, com isso, que nada há a julgar, que nada há a criticar, que há apenas que 

atravessar isso, como sempre. 

 

A Luz brilhará na noite, mas isso não será, jamais, uma luz exterior, mas, bem mais, sua luz 

interior que iluminará, então, de modo abrupto, a partir do Apelo de Maria pronunciado, o 

que constitui o ambiente de seu efêmero. 

Lembrem-se, contudo, de que, quaisquer que sejam os possíveis terrores, tudo isso 

representa apenas um impulso para refugiar-se na Luz em si, no Coração do Coração, no 

qual cada um deverá passar, na saída, o mais tardar, dos três dias, qualquer que seja sua 

atribuição, qualquer que seja sua evolução nos cento e trinta e dois dias de tribulações. 

 

O conjunto do quadro está, agora, no lugar, em vocês, em sua consciência, na superfície 

desse mundo e no coletivo da humanidade. 

Cada jogador tem seu papel, cada evento está em seu lugar e representa, em definitivo, 

apenas um espaço de resolução, de clarificação e de liberação. 

 

Eis a resposta do silêncio e da vibração. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: você disse: «O tempo consagrado ao Espírito na matéria é imutável. Ele não 

pode exceder uma duração compreendida entre doze e vinte e quatro meses ao nível 

do humano em um corpo de carne.». 

A que correspondem, mais precisamente, esse tempo consagrado ao Espírito e essa 

duração limitada? 

 

Bem amado, o Espírito é um fogo ardente e devorador. 

O Espírito leva-o ao Espírito. 

O Espírito nada tem a ver com sua matéria e com sua forma, ele é sem forma e ele está por 

toda a parte. 

Quando o Espírito revela-se ao nível individual, há despertar da Porta nomeada Unidade, e 

AL, é claro, em preliminar – ou seja, a Porta da alma. 

No processo nomeado a morte, em um ciclo de encarnações anterior a este período de 

Liberação, toda vida encarna-se e excarna-se. 

A encarnação não corresponde, propriamente dito, ao nascimento, mas a encarnação 

sobrevém quarenta dias antes da concepção. 

Uma parcela da alma, vivificada pelo Espírito, está, portanto, presente quarenta dias antes 

da concepção. 

 

Do mesmo modo, na extremidade da vida nomeada a morte, há excarnação. 

Essa excarnação não sobrevém no último sopro, no momento oficial da morte, mas começa, 

qualquer que seja essa morte, em geral, vinte e quatro meses, em alguns casos, doze 

meses antes da morte física, antes do último sopro. 

Quer seja por doença, quer seja por acidente, quer seja por suicídio, a excarnação é vista e 

percebida, para aquele que é capaz de vê-la e de percebê-la, de doze a vinte e quatro 

meses antes da morte. 



74 
 

 

É nesse sentido que a revelação do Espírito, que sobrevém nesses momentos finais da 

Terra, nessa dimensão prescrita, traduz-se, do mesmo modo, por uma ativação das Portas 

AL e Unidade e, portanto, a revelação da alma, em curso de dissolução ou dissolvida, e o 

Espírito, ele mesmo, revelado. 

 

A estrutura carbonada não pode permanecer viva em face do Espírito, além desse tempo 

atribuído pelos limites da fisiologia sutil de seus corpos sutis, mas, também, de seu corpo de 

carne na encarnação nesse mundo. 

 

Esse adiamento é um tempo especial. 

Quando da encarnação, a alma e o Espírito, mesmo prisioneiros no Sol, enviam fios 

codificados de Luz que penetram na mãe, antes mesmo da concepção. 

Algumas almas privilegiadas são, aliás, informadas de sua gravidez bem antes da 

fecundação do óvulo, o que é, hoje, cada vez mais frequente. 

A alma está, portanto, presente, antes mesmo de penetrar – quando da penetração do 

espermatozoide no óvulo – a consciência da mãe e o corpo da mãe. 

 

No processo de excarnação, mesmo o mais violento, por acidente, há, sempre, uma 

preparação que permite à alma separar-se do corpo que vai morrer. 

De fato, em todas as tradições da Terra existe certo tempo, após a morte, no qual a 

consciência vaga ao redor desse corpo. 

Esse tempo era estimado, em média, aí também, em quarenta dias. 

 

Hoje, os laços da consciência com o efêmero afrouxaram. 

Essa preparação é indispensável, e ela é, doravante, coletiva, a partir do aparecimento da 

primeira Estrela. 

Há, portanto, um tempo reduzido, no qual tudo é possível, mas cada um de vocês, hoje, 

como eu tive a oportunidade de dizê-lo em uma das questões anteriores, está em seu muito 

exato lugar nesse processo de excarnação. 

 

Lembrem-se, contudo, de que não se trata da morte, mas de sua liberdade, de sua 

ressurreição na verdadeira Vida, qualquer que seja sua atribuição. 

Quer ela passe pelo Absoluto, pelo retorno em uma de suas origens ou linhagens estelares, 

quer passe pelo transporte de seu corpo de carne pelos irmãos da Confederação 

Intergaláctica em outros lugares, quer passe pela estadia nos seis Círculos de Fogo 

restantes da Terra, em definitivo, isso nada muda. 

Do mesmo modo, os processos vividos quando de algumas experiências ou alguns estados, 

por exemplo, na questão que foi colocada sobre as experiências vividas no curso dos anos 

passados e, mais recentemente, é exatamente o mesmo processo que está no trabalho. 

A alma e o Espírito revelam-se, o que implica um afrouxamento da fixidez da consciência 

nesse corpo, o que dá acesso aos novos potenciais espirituais ilustrados, como eu disse, 

pelas doze Estrelas ou, ainda, pelos cinco novos corpos e sua função. 

Doze ou vinte e quatro meses, mas o mais frequentemente, vinte e quatro, a título pessoal 

como a título coletivo, é o tempo necessário para a gestação e para a liberação do Espírito. 
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As Trombetas, os sons do céu e da Terra que aparecem em número sempre mais 

importante na superfície de suas terras e de seus mares, corresponde, exatamente, ao 

mesmo mecanismo. 

Trata-se do apelo da Luz à sua ressurreição. 

Esses sons não estão aí para aterrorizá-los, mas para sacudir a consciência comum, o que 

permite, aí também, por resiliência, reencontrar-se na consciência eterna. 

 

Foram-lhes evocados, em numerosas reprises, os três dias e as premissas desses três dias, 

evocadas pelas Trombetas ouvidas, de maneira simultânea, no conjunto da Terra. 

Do mesmo modo que inúmeros de vocês que possuem o Nada – ou canto da alma e do 

Espírito – percebem flutuações nesses sons, e percebem, talvez, o efeito desses sons em 

sua paz e em seu amor. 

 

Eis a resposta do silêncio e da vibração. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: isso é, antes de tudo, um testemunho… 

 

Para que serve o testemunho, se não há questão? 

 

Questão: logo após ter recebido o protocolo de Ramatan eu percebi, no corpo, 

pequenas chamas cujo conjunto formava uma cruz, dos pés à cabeça e de um ombro 

ao outro. 

O que saía de meu corpo era queimado nas chamas, na suavidade e na alegria. 

O que é isso? 

 

Bem amado, o que você descreve, o que você percebeu corresponde, é claro, ao próprio 

processo de liberação memorial. 

No curso desse processo, dado por Ramatan, há eliminação, por queima, do que emerge da 

consciência comum e que deve ser queimado. 

Você, portanto, viveu isso. 

Não há outro comentário. 

 

Eis a resposta da vibração e do silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: as Estrelas encarnadas permanecerão sobre a Terra até o planeta grelha 

final? 

 

Bem amado, eu responderei de maneira bem mais ampla: todos os portadores de Luz e 

ancoradores de luz, em sua grande maioria, são necessários, por diferentes razões, até o 

planeta grelha final. 
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A Luz apoia-se em vocês. 

«Aqueles a quem muito foi dado, muito será exigido», e isso é natural porque, quando há 

Amor, há partilha, quando há Amor, há doação de si, quando há Luz, há Amor que se 

derrama. 

O que representam cento e trinta e dois dias em face da Eternidade reencontrada? 

O que representa a espera em relação ao que vocês vivem, agora e já, para muitos de 

vocês? 

 

Assim, portanto, é claro, as Estrelas encarnadas, assim como outras estruturas que não 

são, propriamente ditas, Melquisedeques, mas, entretanto, o que eu qualificaria de velhos 

Espíritos, estão presentes na superfície da Terra e prosseguirão sua presença até o último 

momento da Terra de terceira dimensão. 

Inúmeras delas, assim como os Anciões, os Arcanjos ou as Estrelas estarão presentes nas 

estruturas nomeadas Círculos de Fogo dos Anciões. 

Tratar-se-á, como o Comandante havia dito, de uma festa de Luz, perpétua, durante cento e 

trinta e dois dias, que permite assistir ao parto, em consciência, da Terra de quinta 

dimensão, mas, também, a sua ressurreição, de uns e outros. 

Todo parto ou toda morte, toda transformação da consciência necessita, de algum modo, de 

um aprendizado. 

Do mesmo modo que o bebê aprende a andar, do mesmo modo vocês devem aprender a 

voar e a viver a Liberdade. 

Não se trata de um ensinamento de natureza escolar ou universitária, mas, sim, de um 

ensinamento direto vibratório, pelas chaves Metatrônicas e pelas diferentes facetas de seu 

corpo de eternidade reencontrado naquele momento. 

Eis a resposta do silêncio e da vibração. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: São Francisco de Assis foi Akhenaton, e o que se tornou Santa Clara de 

Assis, que é a chama gêmea de São Francisco? 

 

Bem amado, permita-me responder-lhe de dois modos. 

O primeiro: se você leu tudo isso, o que poderiam aportar-lhe as respostas, se não é 

satisfazer sua pessoa? 

A segunda resposta é a seguinte: não há história que tenha, nem passado que tenha, 

quando a consciência é livre. 

Aquele que foi Nisargadatta apresentou-se a vocês sob o nome de Bidi, pôde fazê-lo 

apenas na ultratemporalidade, porque você pode imaginar que, hoje, nenhuma forma dele 

está disponível, nem mesmo uma consciência, ele se juntou, diretamente, ao que sempre foi 

em sua vida. 

A ultratemporalidade permite fazê-lo falar, mas em uma trama temporal de terceira 

dimensão diferente. 

 

Assim, portanto, todas essas histórias de personagens, fosse Akhenaton, fosse Cristo, fosse 

Buda, nada representam em relação à consciência liberada. 
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A consciência liberada nada tem a ver com essas histórias que pertencem ao passado, 

mesmo se, em algumas circunstâncias, elas estejam vivas em vocês, como foi o caso na 

ultratemporalidade para Bidi. 

Não se congelem em sua história ou em qualquer história, vocês fazem apenas nutrir o 

mental e a pessoa. 

Esse conhecimento nada lhe aportaria, se não é uma satisfação da pessoa e do ego. 

Não há qualquer interesse para sua consciência conhecer essas respostas, porque elas o 

desviariam do que você é. 

O que você é nada tem a ver, quaisquer que sejam os modelos que foram propostos e que 

foram vividos nessa Terra. 

Eles foram uma ajuda, em um dado momento, eles foram guias, pela história, pelo 

testemunho e, talvez, por sua capacidade para ali religar-se e fazê-los reviver, de algum 

modo, na ultratemporalidade, em você. 

Não se esqueça de que todas as histórias, de toda consciência, como o mundo, estão 

presentes em você e não são independentes de você. 

 

Como você quer liberar-se de sua própria história, se você procura ali acrescentar outras 

histórias, no entanto, já presentes? 

Você não tem necessidade de portar sua atenção aí, nem mesmo sua consciência, caso 

contrário, você se arrasta, a si mesmo, para a densidade e para a materialidade. 

Não há qualquer alívio ao conhecer uma história, qualquer que seja, há apenas orientação, 

como foi realizado pelas Estrelas, para permitir-lhes ver como funciona uma consciência dita 

mística. 

Cristo disse: «O que eu faço, vocês o farão, e bem maiores coisas ainda». 

Será que Cristo está vivo em você ou será que Cristo é apenas a história passada de uma 

vida que foi vivida? 

Há uma grande diferença. 

Nenhuma história liberará vocês de sua história. 

Nenhum elemento de conhecimento de uma história qualquer, mesmo a mais prestigiosa, 

pode liberá-lo, ela pode apenas confina-lo, doravante. 

Então, eu lhe digo, libere-se, você mesmo, de todas essas adesões, de todas essas 

histórias passadas, mesmo as mais prestigiosas porque, hoje, neste período, tudo isso 

representa apenas pesos supérfluos que obstruem sua consciência e impedem-no de ser 

livre. 

 

Agora, no plano da própria história, não, Akhenaton jamais foi, jamais se tornou São 

Francisco de Assis. 

A relação de chama gêmea – e o objetivo – é o retorno ao Espírito. 

Não há história a continuar, não há carma a regularizar, não há redenção a obter, há apenas 

que se reencontrar, como para as chamas gêmeas, em 2012, e, simplesmente, viver. 

Não há história a construir, não há descendência, não há que construir algo de ilusório, mas 

aproveitar do eterno presente na relação. 

 

Querer ali ver histórias que se perpetuam é apenas um romantismo da personalidade, 

mesmo não, eu diria, um romantismo da alma. 

São Francisco de Assis reencarnou numerosas vezes. 

Sua última encarnação foi-lhes, talvez, conhecida sob o nome de Padre Pio de Pietrelcina, 

na Itália. 
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Hoje, aquele que foi essas duas encarnações, entre outras, é uma esfera planetária. 

Não há história, não há mais chama gêmea que se mantenha, houve fusão. 

Desconfie de todas as histórias, porque elas são inscritas em uma linearidade, e todas as 

histórias vão desaparecer no Apelo de Maria. 

Não faça reviver o que passou. 

O instante presente não conhece qualquer história e qualquer futuro. 

A Liberação é aqui e em nenhum outro lugar. 

 

Eis a resposta do silêncio e da vibração. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: «Ame e faça o que lhe agrada» foi, frequentemente, repetido pelos 

intervenientes. 

É o que eu faço, sendo guiada pelas sincronias da vida. 

Eu escolhi experimentar diversas coisas, isso permitiu iluminar zonas de sombra e 

posicionar-me, ou ir para minha Presença e minha eternidade, acolhendo. 

Mas isso tem um preço: a vida leva-me a desprender-me de tudo, de maneira violenta, 

bens materiais, apegos aos próximos – e eles me culpam ou sofrem. 

As coisas que eu fiz são uma provação para a pessoa. 

Eu sinto, por vezes, uma forte culpa, uma profunda tristeza e um medo de tudo 

perder. 

Você pode ajudar-me a atravessar isso? 

 

Bem amada, você adotou alguns preceitos e alguns comportamentos que a conduziram à 

Alegria e à Liberdade, o que lhe deu a ver que os laços e os apegos nesse mundo, em 

definitivo, que esses laços, sejam eles os mais felizes, são apenas apegos e intimidações. 

 

É claro, você mesma cavou seu próprio túmulo de sua personalidade, resta-lhe, hoje, velar-

se, para restar o que você é, em Verdade. 

 

Há, portanto, é claro, um luto. 

Esse luto será, de qualquer modo, realizado, obrigatoriamente, no momento do planeta 

grelha. 

Nós jamais dissemos que antes desse planeta grelha final não haveria sofrimentos ou 

terrores, bem ao contrário. 

Nós os prevenimos, suficientemente, não para dar-lhes medo, não para alarmá-los, mas 

para fazê-los ver as coisas de frente. 

 

Aquele que quer ser livre não pode estar acorrentado; aquele que quer ser livre deve amar. 

O Amor é Liberdade, ele não é, jamais, laço. 

Resta-lhe, portanto, além do que você amou e fez, amar-se a si mesma, na integralidade, 

porque é apenas no Amor que você ficará independente do olhar do outro, independente da 

culpa, independente dos remorsos. 

Isso lhe mostra, simplesmente, que, neste período, você está a viver o luto da história, o luto 

dos apegos. 
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Cabe a você assumir, cabe a você ser autônoma. 

O que você quer? 

Ficar acorrentada e ser pacificada em certa medida, ou você quer ser livre, definitivamente? 

 

Não se esqueça de que, quando você morre, todos os laços afetivos nada são – mesmo se 

seja possível rever esses laços afetivos do outro lado do véu, mas, unicamente, nos mundos 

intermediários ilusórios. 

Hoje, você ama aquele a quem você deu à luz e que, no entanto, em outra vida, você 

matou. 

Tudo isso corresponde apenas ao carma, não há qualquer liberdade aí. 

Você não pode, hoje, ao mesmo tempo, ser livre e estar, ao mesmo tempo, acorrentada. 

O que você vive, portanto, é uma forma de tensão, que conduzirá, necessariamente, à 

resiliência. 

 

Eu não posso, portanto, ajudá-la de outro modo do que convidá-la a depositar os fardos da 

culpa, os fardos do medo do desconhecido, e a mergulhar no que você é. 

Você não tem outra saída, não há meia volta possível, não há retorno possível, não há 

possibilidade de ressuscitar o que está morto, porque o que é importante é sua ressurreição. 

Cristo disse: «Deixe os mortos enterrarem os mortos». 

Hoje, é a você que cabe verificá-lo. 

Você é livre? 

O que você escolhe? 

A Liberdade incondicional, ou você escolhe, ao mesmo tempo, a Liberdade e permanecer 

apegada ao que fez uma história – que, no entanto, já não há mais? 

Isso você deve enfrentar sozinha, nesse Face a Face, nesse sozinha, sem ajuda de 

entidade, mesmo as mais luminosas. 

Afirme sua luz, torne-se a Luz que você é desde sempre e o enterro acontecerá sem 

qualquer dificuldade, porque a Alegria a saturará, não haverá mais espaço para os 

remorsos, para o luto ou para a história. 

É o mesmo na vida humana, para cada luto, para cada separação, para cada evento 

traumático. 

 

Hoje, o que você escolhe? 

Viver, estando, aliás, já na liberação? 

O que lhe parece, hoje, um peso, pareceria bem leve, se você tivesse a possibilidade de 

voltar atrás. 

Você não pode, portanto, pedir um e o outro, é um ou o outro. 

Torne-se autônoma, escolha, e coloque-se no que você é. 

Eu repito, quer seja para a Terra, quer seja para cada um de vocês, nenhum retorno será 

possível em qualquer história, qualquer que seja. 

A Liberdade é a esse preço. 

Ao passar do outro lado, quer seja agora ou no momento do Apelo de Maria, você rirá 

dessas histórias, quaisquer que tenham sido. 

Quando a forma desaparece, no momento da morte ou no momento da Ressurreição, não 

há mais apego a uma forma, não há qualquer história, isso é constante no processo dos 

ciclos de morte-renascimento Arcôntico. 

O que você pode ali fazer? 

Absolutamente nada. 
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Assuma e torne-se livre. 

A Luz está em você, ela é você, todo o resto são apenas sombras portadas. 

 

Libere-se do apego, não por uma vontade de romper, mas, bem mais, por sua própria luz, 

que consumirá essas memórias na superfície de sua consciência e de seu corpo. 

 

Tenha confiança na Luz, em Sua Inteligência. 

Ame e faça o que lhe agrada, ame e deixe a Luz trabalhar. 

 

Não se ocupe com o que passou, não se ocupe com o que já está enterrado. 

O que quer que digam as outras formas, em qualquer relação que seja e de qualquer 

natureza que seja, continue a amar, a despeito de tudo, continue a ser o que você é, o que 

quer que digam disso os irmãos e as irmãs ao seu redor. 

O medo do desconhecido não a deixará enquanto você não for, você mesma, esse 

desconhecido. 

Cada luta, cada angústia, cada evento faz apenas aproximá-la de sua liberdade, mesmo se, 

no instante em que você o viva, isso possa ser enunciado como uma angústia ou um medo. 

 

Por trás de todo medo há apenas o Amor que cresce, há apenas o Amor que pede para 

iluminar, então, seja o que você é. 

 

Eis a resposta da vibração e a resposta do silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: está na moda autoproclamar-se desperto. 

Você pode falar do verdadeiro Despertar? 

 

O Despertar é, simplesmente, como o acordar, mas nada muda no mundo. 

É outra coisa falar de Despertar que falar de Liberação ou de Liberado. 

O Despertar é, simplesmente, o momento no qual uma camada isolante desfaz-se, no qual 

você toma consciência, se posso dizer, de elementos que lhe eram escondidos em sua 

consciência – quer seja através da falsificação da história, através de leituras –, mas que 

não o despertarão, jamais. 

O verdadeiro Despertar, como foi escrito há muito tempo, é um estado de consciência 

diferente, ligado à vibração e não à energia e, ainda menos, à história. 

 

Dizer-se desperto nada traduz, há múltiplos Despertares, múltiplos acordares. 

Mas o despertar não será, jamais, a Liberdade. 

O Despertar é, de algum modo, uma noção de tomada de consciência, seja do invisível, ou 

de qualquer outro elemento que, até agora, permanecia escondido para essa consciência. 

Existe, portanto, uma multidão de Despertares. 

O Despertar vibral corresponde à recepção do Espírito Santo e à ativação das Coroas 

radiantes da cabeça. 
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O verdadeiro Despertar vibratório é a recepção da Luz, mas esse mesmo Despertar não é a 

certeza de ser liberado vivo, mas, no mínimo, ser liberado após o planeta grelha. 

 

Isso não é uma moda, é uma cogitação. 

Há, efetivamente, nesta Terra, cada vez mais irmãos e irmãs humanos despertos. 

Alguns são despertos para a energia, outros são despertos para a manipulação do mundo, 

outros são despertos para a vibração, outros, enfim, são despertos para suas próprias 

correntes e as veem. 

Todos esses Despertares representam, em definitivo, apenas um choque da consciência, 

que permite ou não, mas, o mais frequentemente, sim, uma mudança de paradigma e de 

orientação da consciência, que estava orientada para a matéria e que, agora, orienta-se 

para o Espírito. 

Isso corresponde, mais ou menos, ao que foi nomeado de reversão da alma. 

 

Não há moda nem efeito de moda, há apenas cogitação, devido à intensidade da Luz 

adamantina presente na Terra. 

É nesse sentido que eu disse, ao responder a uma questão anterior, que cada minuto e 

cada dia que passa torna-os mais leves, pela densificação da Luz, quaisquer que sejam as 

aparências, quaisquer que sejam seus medos, quaisquer que sejam suas angústias e 

qualquer que seja o estado de seus corpos. 

Aceitar isso é tornar-se humilde, aceitar isso é aceitar soltar as crenças, as histórias, os 

cenários e sua própria pessoa. 

 

Eis a resposta do silêncio e da vibração. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: após o protocolo de Ramatan, uma galáxia apresentou-se à minha esquerda, 

em seguida, outra, idêntica, à minha direita. 

Durante duas rotações, eu dei à luz um pequeno planeta imaculado, que explodiu em 

milhares de estrelas. 

O que significa isso e qual é essa memória liberada? 

 

Bem amada, eu não penso que o que foi liberado seja o que você viu. 

O que você viu foi permitido, justamente, por uma memória que obstruía isso. 

O que você viu passar não é o que é eliminado, mas, bem mais, o que se revelou ao 

eliminar as camadas isolantes as mais superficiais de sua consciência, que a impediam de 

ver isso. 

Assim, portanto, eu a convido não a reposicionar-se, mas a bem compreender que um 

processo de liberação memorial, através do protocolo dado por Ramatan, faz você viver 

coisas. 

 

Em uma das questões anteriores, o irmão ou a irmã assistiu a uma queima do que saía, a 

consciência viu o que se queimava. 

Em seu caso, o que foi visto não é o que foi queimado ou o que saiu, mas, simplesmente, o 

que foi visto pelo próprio fato de queimar o que a impedia de vê-lo. 
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Há, portanto, criação. 

O que você viu não é o que se eliminou, mas, sim, o que se revelou, devido, mesmo, à 

eliminação do que estava no limiar de sua consciência – como sempre, no processo de 

liberação memorial – e que, de algum modo, freava seu acesso a essas galáxias e a esse 

parto. 

Você viveu, portanto, o acesso à sua multidimensionalidade desse modo, queimando alguns 

elementos memoriais que, é claro, não apareceram. 

Você não os vê e, mais frequentemente, jamais, ou você assiste ao que queima, ou você vê 

o que resulta dessa liberação. 

Você não tem necessidade de ver nem de saber o que é liberado, mas constatar os efeitos 

disso em sua consciência. 

 

Eis, então, a resposta do silêncio e a resposta da vibração. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: eu tive dois sonhos. 

Eu estou em uma floresta tropical, em face de um jovem gorila. 

Ele brinca de esconde-esconde, olhando-me, o olhar brincalhão. 

Eu me mantenho à distância, porque eu sei que ele está no limite da idade adulta e 

poderia mostrar sua força. 

O segundo: eu estou diante da porta de minha casa. 

Diante de mim, há uma cerca de arame farpado. 

Eu ouço os latidos de uma matilha de cães. 

Um cão salta a cerca e vem posicionar-se à minha esquerda, em pé, as patas da frente 

sobre a parede. 

Quatro cães seguem-no em fila, e colocam suas patas dianteiras sobre o ombro do 

anterior, e cada um penetra sexualmente o anterior pelo traseiro. 

O sonho para em um sentimento de sideração. 

 

A casa, para esse segundo sonho, assim como o veículo, representa seu corpo. 

Seu corpo está, portanto, cercado de arame farpado. 

Os cães provocam essa sideração, ao nível dos sonhos, qualquer que seja a cor dos cães, 

assinala uma ressonância astral emocional que o impedem de ser livre. 

 

No primeiro sonho, você está na floresta, aí, onde está o inconsciente, o que não se vê. 

E, aí, você vê o que você vê e tem medo, porque você apreende que o que se manifesta e 

que brinca está, como você o diz, no máximo de sua força, que se torna adulto. 

Há, portanto, escondidos em você, elementos que pedem apenas para evacuar-se. 

Neste período de liberação memorial, cada um de vocês, presente na superfície da Terra, 

vive esses processos de eliminação. 

Nesse caso, e no sonho, foi-lhe dado a ver o que o congelava. 

Eu o aconselho, então, a fazer trabalhar em você o processo de liberação memorial, que lhe 

será, então, de grande utilidade para não ser afetado pelo que pode, ainda, sentar-se nas 

camadas profundas de seu inconsciente. 
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Há, portanto, não ressurgência ou volta atrás, através desse sonho, mas, sim, realmente, 

iluminação do que pode restar escondido em você, para o que não pode ali haver, e não 

deve ali haver qualquer culpa nem qualquer sentido, mesmo, de responsabilidade, uma vez 

que o sonho mostrou-lhe. 

Não há lugar de encontrar, na correspondência ou na causalidade real tridimensional, os 

elementos precisos que correspondem, de maneira prática, a esses sonhos. 

Há, bem mais, que posicionar-se no Coração do Coração e, eventualmente, ajudar para a 

liberação desses engramas memoriais, que freiam, de algum modo, sua eternidade e sua 

liberdade. 

 

Ver sua casa cercada de arame farpado, ou estar em uma casa cercada de arame farpado 

não significa que você esteja, real e concretamente, confinado nesse corpo e nessa história. 

O impulso da Luz e da Graça dá-lhe a ver isso, mas não para preocupar-se com isso 

excessivamente porque, assim que isso é visto, mesmo em sonho, isso se evacua. 

Há apenas que favorecer essa evacuação por um protocolo de liberação memorial, por 

exemplo. 

 

Eis a resposta do silêncio, eis a resposta da vibração. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: acontece-me, ainda, por vezes, de ter um pensamento dualitário, e ao dar-

me conta disso, partindo do centro, meu coração abrasa-se e o calor propaga-se para 

todo o corpo. 

O que acontece? 

 

É-lhe dado a viver o ponto de vista do observador e da Infinita Presença nesse mundo e em 

sua vida. 

Você não pode evitar os pensamentos, mesmo liberado vivo. 

Contudo, ver seus pensamentos recentrarem-se no coração permite, como você o descreve, 

evacuar e eliminar isso de sua consciência. 

É isso que é importante. 

 

Os pensamentos passarão enquanto você estiver encarnado, porque isso faz parte da 

causalidade desse mundo. 

Contudo, tendo a capacidade para viver o Fogo do Coração, esse Fogo do Coração vai, 

também, é claro, liberar o que foi vivido naquele momento. 

Você não tem, portanto, que se preocupar com isso, mas sim, real e concretamente, adotar 

esse gênero de medida e de prática, a partir do instante em que isso surge, e você 

constatará, por si mesmo, que cada vez mais isso vai evacuar-se sozinho, você não terá 

mais necessidade de pensar nisso, colocar sua consciência no coração, porque ela ali 

estará, permanentemente, a iluminar, então, as zonas de sombra, a iluminar, também, por 

vezes, o que se evacua, mas você não será mais segurado, de maneira alguma, nem 

apegado, de maneira alguma. 

 

Eis a resposta do silêncio e a resposta da vibração. 
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… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: por quê, sendo tão sensível aos cristais e às vibrações de toda espécie, eu 

nada mais sinto agora? 

 

Bem amado, felizes os simples de espírito. 

Ao passar do Fogo vibral ao Fogo Ígneo, o que você quer que haja a sentir? 

Há apenas a ser. 

E você não pode estar, unicamente, no sentir, mas, bem mais profundamente, no ser, 

quando o sentir desaparece, ele também, e aproxima-o da vacuidade, da Eternidade e do 

sem forma. 

Não se interrogue, mas viva isso e renda graças. 

Não há erro, não há, aí tampouco, volta atrás possível. 

O que permitiu abrir a percepção, o que destravou seus chacras e sua consciência pelo 

Fogo do Espírito manifestou-se por certo número de vibrações, ao nível das Estrelas, das 

Portas e das Coroas. 

Então, se em torno de seus alinhamentos, se em torno de suas meditações ou de seu sono 

nada mais há, então, há a Paz, então, há a Eternidade. 

 

Aproveite desses instantes ou desses momentos nos quais você não está em vibração de 

consciência para deixar sua própria consciência apagar-se por si mesma, para juntar-se às 

moradas de Eternidade e, sobretudo, ao Parabrahman. 

 

Eis a resposta do silêncio e da vibração. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: nos mitos e na astrologia, Lilith foi descrita, por vezes, como a lua escura, 

aquela que utiliza seus poderes para manipular o homem, outras vezes, como a 

mulher de amor ligada à Fonte, rejeitada pelo patriarcado em razão de sua ligação 

forte à Fonte. 

Quem foi, verdadeiramente, Lilith? 

 

Como para uma das questões anteriores, bem amada, o que é que isso pode fazer-lhe? 

O que é que isso pode aportar-lhe no processo de Liberação em curso? 

Através do conjunto de seus questionamentos, de minha Presença, de minha radiância e de 

sua radiância, é questão apenas de Liberdade. 

A Liberdade não se acompanha de qualquer história, eu não responderei, portanto, a essa 

questão, porque ela nada lhe aportaria. 

Ela a penduraria a um mito, a uma história que não é você. 

 

Mesmo se você porte Lilith em si, então, naquele momento, interrogue-se sobre as duas 

vertentes de sua pessoa, o lado sombrio e o lado claro. 



85 
 

O que você tem necessidade de iluminar em si ainda? 

O que você tem necessidade de demonstrar em si? 

Responder a essa questão não lhe permitiria ver mais claro porque, de fato, em toda 

questão, é questão apenas de vocês. 

Em cada um de vocês há questão. 

Em cada um de vocês, minha função, se posso dizer, é, simplesmente, a de mostrar-lhes o 

que isso significa e não dar explicações, mesmo se, por vezes, elas sejam úteis no 

desenrolar atual. 

Lilith nada tem a ver com o desenrolar atual. 

Obviamente, muitos irmãos humanos e irmãs humanas encarnados na carne fazem viver, 

neles, mitos, histórias. 

Vocês têm, todos, uma atração particular por Cristo, por Buda, por Maria. 

Tudo isso reflete apenas suas histórias que se desenrolam, atualmente, em vocês. 

Lilith, como você colocou em sua questão, evoca, de maneira eterna, o lado sombrio e o 

lado claro. 

Como você, há os dois em você. 

 

Assim, mergulhe em si, não intelectualmente sobre o que é Lilith, mas, simplesmente, sobre 

porque essa questão de Lilith a incomoda ou interessa-lhe: porque isso se desenrola em 

você. 

O combate da sombra e da Luz faz, aí, apenas mostrar, simplesmente, que você ainda não 

viveu sua eternidade, quaisquer que sejam suas experiências. 

Existe, ainda, uma forma de dualidade, porque tudo o que é visto no exterior, mesmo 

através das histórias, apenas pode estar presente em você. 

 

Então, supere esse mito, supere esse arquétipo. 

Quer seja a lua escura, quer seja uma das mães criadoras desse universo, não tem 

qualquer importância. 

Não é mais tempo, hoje, de ligar-se a qualquer egrégora que seja. 

 

Eu os lembro, aliás, de que, no histórico dos intervenientes, há agora numerosos anos, que 

interromperam as reuniões vibratórias comuns. 

Encontrem sua autonomia, de nada dependam, aí está a verdade. 

 

Nenhum mito, nenhum arquétipo, nenhuma história, nenhum sábio ser-lhes-á de qualquer 

ajuda no momento do Apelo. 

Vocês estarão sós, em face de si mesmos, sozinhos e face a face. 

Todas essas construções mitológicas ou arquetípicas têm apenas uma função: impedi-los 

de ver a Verdade. 

É tempo, agora, de percebê-lo e de não se apoiar em outra coisa que não o que vocês são, 

em verdade, e que não conhece qualquer história, qualquer mito, qualquer arquétipo. 

Há apenas o Amor e nada que não o Amor. 

Todo o resto é uma bagagem supérflua. 

Aceitem-no agora ou, então, esperem o Apelo de Maria, porque o que eu lhes digo realizar-

se-á, na totalidade. 

Vocês constatarão, por si mesmos, que no que vocês acreditaram, no que vocês 

construíram histórias, tudo isso não se mantém diante do Amor e são apenas pretextos para 

afastá-los do Amor. 
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Vocês o verão claramente, se isso ainda não lhes é acessível. 

Um arquétipo, um mito, um grande personagem é portador de uma memória e de uma 

energia, mesmo se ele esteja dissolvido no Absoluto. 

Inclinar-se nisso faz reviver o passado e remete-a ao seu próprio confinamento. 

Eu repito, nenhum arquétipo, nenhum mito, nenhum sábio pode torná-la autônoma. 

Volte-se para si e nada mais veja do que o que está ao centro de seu ser, e você verá: há 

apenas o Amor. 

Não há lugar para uma forma, não há lugar para uma história, mesmo a mais prestigiosa e a 

mais arquetípica. 

Então, escolha. 

 

Eis a resposta da Luz, do silêncio e da vibração, no mesmo tempo. 

 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: concernente à sexualidade, você disse que enquanto não há Liberação há 

uma noção de poder e controle. 

Para aquele que não é liberado, como viver a sexualidade sem entrar nessas noções e 

isso é um freio para o retorno à eternidade? 

Como não culpar? 

É preciso parar isso, o que significaria dizer: «aquilo a que você se segura, segura 

você»? 

 

Bem amado, nada há a rejeitar, nada há a reprimir, há apenas a ver as coisas. 

Se você vê isso, aí também, eu lhe diria: «Ame e faça o que lhe agrada», mas não se deixe 

enganar. 

Não se deixe enganar com as circunstâncias da sexualidade profana. 

Qualquer que seja o prazer, qualquer que seja a felicidade e qualquer que seja o acordo há, 

sempre, uma predação, quer você queira ou não, está na própria lógica, eu diria, da 

encarnação e da filiação. 

A própria procriação, nesse mundo, é um ato de predação, do ponto de vista do Absoluto, 

que precipita as almas com os laços transgeracionais, cármicos, em uma ronda sem fim. 

Então, é claro, para um casal, é agradável e, mesmo, por vezes, necessário pôr no mundo 

e, por vezes, isso torna feliz e, por vezes, há abertura, mas vá além das aparências. 

Eu não quero dizer com isso que não se deva mais criar, procriar ou realizar atos sexuais, 

eu quero dizer, simplesmente, que é preciso vê-lo claramente e, sobretudo, não culpar. 

 

A predação é inerente à relação, no sentido humano; não há, jamais, equilíbrio. 

O único equilíbrio é o coração a coração, sem implicação familiar, afetiva, sexual, social. 

Ela é livre de qualquer apego. 

Você pode dizer que esse é o caso na família, no parto ou na sexualidade? 

Não. 

Mas para nada serve privar-se disso porque isso nada mudaria. 

Há, simplesmente, que dar-se conta disso, vê-lo e fazer o que lhe agrada. 
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A sexualidade sagrada desvendar-se-á a você se ela é útil para sua liberdade e sua 

liberação. 

Ver suas correntes permite, já, limitar o peso dessas correntes. 

Aceitar suas correntes é, já, delas liberar-se. 

É disso que é questão. 

Qualquer privação faria apenas reforçar, qualquer controle faria, aí também, apenas reforçar 

a história e a pessoa. 

Privar-se disso, como realizá-lo, em definitivo, nada muda. 

Só o ponto de vista e seu coração, se você o põe à frente, preservará você de novas 

correntes. 

Isso havia sido dito há mais de um ano, de pôr o Amor à frente, o Amor atrás, o Amor no 

alto, o Amor embaixo, o Amor à esquerda, o Amor à direita, o Amor por toda a parte, tanto 

dentro como fora, e não se preocupe com o resto, quer isso concirna aos filhos, à 

procriação, quer isso concirna à sexualidade, tudo estará em ordem. 

 

Ver as coisas, mesmo, que você vive, não deve, em momento algum, provocar culpa ou 

responsabilidade, caso contrário, você é escrava e você está acorrentada. 

Ver isso é, já, como eu o disse, liberar-se de suas correntes, e deixe a Vida viver você, 

deixe a Inteligência da Luz agir, apague-se. 

Isso não quer dizer renunciar, mas isso quer dizer desaparecer de toda história, quer seja 

através do parto, quer seja através da procriação, da sexualidade ou de qualquer relação. 

 

A sexualidade profana – não vejam, aí, qualquer lado pejorativo – é, sempre, focada na 

predação. 

Mesmo se há troca harmoniosa há, necessariamente, o que vocês nomeiam troca de 

fluidos, e há, portanto, predação, é independente de sua consciência, isso depende apenas 

de seu corpo. 

 

Mas não é, contudo, privando-se disso que você põe fim a isso, infelizmente, mas, bem 

mais, vendo as coisas tais como elas são, e colocando-se no coração. 

 

É o mesmo para a filiação, porque aqueles que vocês nomeiam seus filhos, ou seus pais, 

são, justamente, aqueles com quem vocês viveram os maiores dramas na história. 

O amor filial é, por vezes, o meio de reparar, mas é, antes de tudo, um meio de perpetuação 

das correntes, qualquer que seja o amor: quer ele seja maternal, paternal, filial, isso nada 

muda no que é sustentado por isso e que lhes é escondido. 

 

Eu repito, não se trata de reprimir ou de forçar-se, é questão de ver isso com precisão e 

liberar-se disso – pelo Amor. 

 

Eis a resposta do silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 
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Questão: por duas vezes, a Luz Escura sem Luz apresentou-se, com a sensação de 

conhecer esse estado que não é, verdadeiramente, um estado, mas no qual a 

consciência não se estabilizou. 

Isso é uma aproximação do Absoluto? 

 

Você fala da Luz Escura ou você fala do negro, ou da sombra? 

Trata-se de três coisas diferentes. 

O Absoluto é sem forma e sem Luz, nem bem nem mal, há, simplesmente, um 

reconhecimento do que você é, nesse estado. 

Se não houve, portanto, reconhecimento do que você é e eclosão da alegria perpétua e da 

paz permanente, isso é, simplesmente, algo que nada tem a ver com o Absoluto. 

O Absoluto, eu repito, é nossa morada de eternidade, para todos, o Último. 

Esse Último propicia a Paz, o contentamento, mesmo tendo-o vivido apenas um instante 

muito curto. 

E esse instante muito curto é indelével, e ele implica transformações radicais em 

mecanismos de funcionamento tanto da consciência comum como da supraconsciência. 

 

Você pode repetir a questão? 

 

Questão: por duas vezes, a Luz Escura sem Luz apresentou-se, com a sensação de 

conhecer esse estado... 

 

Obrigado, está bem. 

 

A Luz Escura sem Luz, para mim, nada quer dizer. 

Há Luz ou não há Luz. 

Se há Luz Escura, você está em algo que é diferente do Último ou do Parabrahman. 

A Luz Escura é a antecâmara da criação, mas não é o Último. 

No Último não há Luz alguma, nem escura, nem branca, nem de qualquer outra cor. 

Portanto, não pode ali haver Luz Escura sem Luz. 

Portanto, eu não posso responder de maneira satisfatória a essa questão, porque o que é 

exprimido através dessas palavras é antagônico. 

A Luz Escura é uma coisa, o negro é outra coisa, e a sombra é ainda outra coisa. 

Não pode haver Luz Escura sem Luz. 

 

O importante não é o que é visto porque, no Absoluto e no Parabrahman, nada há, 

estritamente, a ver nem a perceber, não há, tampouco, consciência, exceto no momento da 

primeira penetração e da própria extinção da consciência, mas há essa lembrança indelével 

e transformadora que, de fato, não é uma lembrança, mas que está ativa a cada minuto e 

que confere a Paz e o contentamento. 

Lembre-se de que, no Parabrahman, não há qualquer marcador possível, nem qualquer 

palavra que possa traduzir isso. 

Ao inverso, existem palavras e expressões que não são compatíveis com essa experiência 

e esse estado. 

A Luz Escura é, já, criação, ela é a antecâmara da manifestação da consciência. 

O Parabrahman é anterior a qualquer Luz, é negro, não há marcadores e, no entanto, é a 

totalidade dos mundos que está ali. 
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Eis a resposta do silêncio, e a resposta da vibração. 

 

… Silêncio… 

 

Em nosso silêncio e em nosso amor, eu dou a cada um de você a Paz, e eu acolho seu 

amor, como você acolheu o meu, que não é outro que não o mesmo amor. 

 

Eu o amo, sem medida e sem condição. 

 

… Silêncio… 

 

Eu não o deixo. 

------ 

 

 

Publicado por: Blog Les Transformations 

  

http://wp.me/p1t10U-5VR
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ERIANE – RAINHA DOS ELFOS – Julho de 2016 

 

IMPESSOAL E POVOS DA NATUREZA 

 

Eu sou Eriane, Rainha dos elfos da cidade de Eridan. 

Saudações a vocês todos, irmãos e irmãs em sua humanidade e em sua eternidade. 

Eu venho prosseguir o que eu lhes disse há algumas semanas, com precisões, talvez, 

suplementares, e que vão desvendar-lhes certo número de mecanismos que, até agora, não 

foram revelados, mesmo se, para vocês, vocês, talvez, tenham tido a chance, a título 

individual, de vivê-lo. 

 

Nós, elfos, organizamos cerimônias, a cada lua nova, onde quer que estejamos na 

superfície dessa Terra e qualquer que seja nosso ambiente. 

Essas cerimônias são realizadas na lua nova porque, na lua nova não há luz refletida do 

Sol. 

Nós sabemos, é claro, que inúmeros de vocês, através de diferentes escolas e 

ensinamentos, puderam praticar ou praticam, ainda, ensinamentos e meditações de lua 

cheia. 

Quanto a nós, nós escolhemos a lua nova e, isso, desde tempos imemoriais, por uma razão 

muito simples: a luz que é refletida pela lua cheia é uma luz que é carregada de 

componentes ditos astrais por vocês, e que remete ao confinamento desse mundo. 

 

Classicamente, a meditação de lua cheia ativa as funções ligadas ao que vocês nomeiam o 

terceiro olho, o centro Ajna para vocês. 

Naquele momento, vocês se privam da influência da irradiação cósmica e substituem a 

irradiação cósmica pela irradiação lunar e solar, alterada e desviada em trinta graus. 

É tempo, agora, de passar para vocês, se o desejam, essas meditações de lua nova. 

 

Onde quer que vocês estejam na Terra, se vocês se conectam a nós durante esses dias de 

lua nova, constatarão coisas bem diferentes em relação às meditações que puderam 

praticar quando de dias de lua cheia. 

De fato, quando da lua nova, não há mais reflexo da luz solar desviada, mas há um acesso 

privilegiado e, sobretudo, durante esse período, às energias que nós denominamos, com 

vocês, de cósmicas, que vêm da Fonte, que vêm de Sírius, que são menos acessíveis no 

dia e, sobretudo, completamente ausentes nas noites de lua cheia. 

 

Assim, portanto, a lua nova, nesse mundo, é, certamente, o período no qual os influxos 

cósmicos da Lua original são os mais importantes e, aliás, a ativação não se produz mais ao 

nível do terceiro olho, mas, diretamente, no coração e, portanto, na Existência. 

 

Com isso, eu quero dizer, simplesmente, que, além de seus passeios, que eu os engajei a 

fazer nos ambientes da natureza, até encontrar nossos vórtices, isso vocês podem realizar, 

também, sem estar, necessariamente, em nossos espaços, nas noites de lua nova, 

conectando-se a nós, mesmo se vocês não nos conheçam, mesmo se jamais nos viram, 

simplesmente, ouviram falar de nós. 

Se vocês nos sentiram, se tiveram essa chance e essa oportunidade, então, será tanto mais 

fácil, para vocês, entrar em alinhamento e em presença, como vocês dizem, com vocês 

mesmos, mas, também, com os influxos os mais benéficos que possam existir nessa Terra 
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atualmente. 

 

Assim, portanto, o conjunto de elfos, por minha voz, convida-os às nossas cerimônias. 

Mesmo se vocês não estejam nos lugares em que estamos, vocês serão tocados em seu 

coração, pelas energias da lua nova que nós drenamos agora, por nossos vórtices, no 

conjunto da Terra. 

Assim, portanto, os dias de lua nova são, para vocês, os meios únicos, a cada mês, de 

aproximar-se de sua eternidade e, sobretudo, de beneficiar-se dos influxos benéficos 

transmitidos pela Luz e das diferentes irradiações cósmicas que lhes chegam sem ser 

alteradas, justamente, por essa lua. 

 

Alguns de vocês já sabem que a lua é um satélite dito artificial, que não é natural. 

O mínimo de influência da lua, independentemente de suas fases ascendentes ou 

descendentes, montantes também, é ligado, especificamente, à lua nova, na qual a luz do 

Sol não pode mais ali refletir-se. 

Naquele momento, a irradiação cósmica assume a irradiação solar. 

Há, quando dessas ocasiões, dessas noites, eu diria, durante três dias, vinte e quatro a 

quarenta e oito horas antes ou vinte e quatro a quarenta e oito horas depois e, é claro, de 

maneira mais visível e mais sensível nas noites de lua nova. 

 

Pensem, então, se vocês têm a oportunidade, em ficar tranquilos um momento, onde quer 

que estejam nas noites de lua nova, alinhem-se, nesses momentos, nada peçam, fiquem, 

simplesmente, presentes, atentos e vigilantes ao que se desenrola em vocês. 

Se seu desaparecimento acontece, não se inquietem, em seu retorno, vocês sentirão, real e 

concretamente, o que acontece em vocês, em seus casulos de luz, em suas auras e em 

seus chacras. 

Há, já há alguns meses, e isso vai amplificar-se a cada mês agora, a cada lua nova, a 

possibilidade de conectar-se, de maneira mais eficaz, se posso dizer, à sua eternidade, e de 

entrar na eternidade naqueles momentos. 

 

O que eu lhes anuncio, simplesmente, é que nós, elfos, desde a noite dos tempos, nós 

celebramos as luas novas, mas que, doravante, devido ao lugar pela borda de nossas 

cidades como vórtices interdimensionais, vocês se beneficiarão desses influxos, onde quer 

que estejam, mesmo se vocês estejam muito longe de nós. 

Vocês se conectam a nós, em meu nome, se o quiserem, ou aos elfos, de maneira geral, e 

constatarão, por si mesmos, o alívio de seu coração, a liberação de seus apegos que 

podem, ainda, restar presentes em seu efêmero. 

Esses momentos são momentos privilegiados. 

Eles se tornarão cada vez mais sensíveis para vocês e evidentes, a partir do instante em 

que vocês pensam em conectar-se a nós e em vocês, nesses dias. 

 

Os elfos mensageiros, que vêm do conjunto de países distantes dos elfos, nós significamos 

que nós mesmos, elfos, naqueles momentos, independentemente das bênçãos que damos 

para a natureza, para a água e para os vegetais, incluirão, doravante, os humanos em 

nossas bênçãos, porque, doravante, como, talvez, vocês o tenham vivido em nossa cidade, 

vocês podem reencontrar-nos de maneira muito mais fácil e muito mais sensível. 

Então, nós aproveitamos disso para anunciar-lhes o que eu acabo de dizer: vocês têm a 

possibilidade, qualquer que seja sua condição de partida, quaisquer que sejam suas 
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vibrações, qualquer que seja sua consciência, de beneficiar-se desse afluxo tão importante 

para vocês neste período. 

Isso lhes permitirá preparar-se, em silêncio, para o que vem, para o Apelo de Maria e tudo o 

que lhes tem sido descrito pelo conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. 

 

Nessas noites, em especial, tentem não comer ou comer muito levemente, para estarem 

disponíveis em seu coração e não estarem em fase de digestão, para receber, ao máximo, 

os influxos que vêm do cosmos e retransmitidos por nós até seu coração. 

 

Há, é claro, nessas oportunidades novas, a concretização da liberação da Terra e de sua 

liberação. 

Nós, elfos, jamais estivemos aprisionados, nós conseguimos manter nossa Presença, 

mesmo nesse mundo, ao mesmo tempo permanecendo em lugares privilegiados, tais como 

existiam no Intraterra, com os povos intraterrestres, mas, também, nos espaços ocupados 

pelos dragões, em uma menor medida, pelas ondinas, porque, estando na água e no ar, 

elas não têm a possibilidade de fixar sua radiância, se posso dizer, no lugar de vida delas. 

Isso é perfeitamente possível, também, próximo das cidades dos gnomos, povo da Terra, 

como para os povos dos dragões. 

 

Vocês têm uma oportunidade única, para vocês, aqui, neste espaço, de beneficiar-se disso, 

e onde quer que estejam, eu o repito, tentem não jantar nas noites de lua nova e alinhar-se. 

Se vocês se calcam, precisamente, no horário da lua nova – porque ele é diferente a cada 

mês – constatarão, verdadeiramente, o máximo de efeito em vocês, em sua consciência, 

mas, também, em seu corpo, através do que se elimina nesse momento, por vezes, de 

modo doloroso para vocês. 

Haverá virtudes curativas, haverá virtudes ligadas à expansão de sua consciência ou ao seu 

próprio desaparecimento. 

 

Cabe a vocês decidir, vocês são livres, é claro, mas era indispensável dar-lhes essa 

informação para que, onde quer que vocês estejam, mesmo nas cidades e longe de nossa 

influência, vocês possam, por sua vez, conectar-se a si mesmos, ao cosmos e a nós, para 

beneficiar-se do máximo de intensidade do Amor e da Luz livre. 

Os efeitos serão quase imediatos. 

 

É claro, vocês sabem que existem, também, minerais que permitem reforçar nossa conexão, 

por ressonância vibratória. 

Essas pedras foram nomeadas as "pedras das fadas", são, também, nossas pedras, 

aquelas que correspondem, de algum modo, a uma afinidade que vocês nomeariam 

vibratória com nosso mundo. 

São, de algum modo, as chaves, simplesmente, ao segurar essa pedra em sua mão, de 

aproximar-se de nós, mesmo se estejam longe de nós, e beneficiar-se, quando desses dias 

de lua nova, desses influxos cósmicos da Luz original, em suas triplas radiações, tais como 

vocês as conheceram, a radiação do Ultravioleta, a radiação da Fonte e a radiação do 

Espírito Santo, doravante, acompanhadas, inteiramente, de partículas adamantinas. 

 

Isso quer dizer, também, que, se vocês se alinham, naqueles momentos, sem procurar criar 

qualquer egrégora de grupo, não se ocupem disso, estejam, simplesmente, em contato com 

vocês mesmos, com seu coração, e vocês verão a facilidade com a qual superam os 
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pensamentos habituais, as emoções habituais ou as manifestações de seu corpo, que 

podem, ainda, sobrevir, de maneira intempestiva, em seus alinhamentos, em suas 

meditações, em seus momentos de desaparecimento. 

 

Então, se lhes parece difícil perceber-nos, nos primeiros tempos, não se esqueçam de que 

vocês podem, também, munir-se dessa pedra, desse mineral, para facilitar o contato 

conosco, e com a Luz original. 

 

É conosco, mais facilmente do que com os dragões ou com os povos da Terra que vocês 

têm a oportunidade de redescobrir e de reforçar sua liberdade interior, mas, também, de 

liberar seu corpo e suas memórias de tudo o que é pesado, de tudo o que é, ainda, peso 

para vocês, qualquer que seja seu estado de Despertar ou de Liberação. 

Eu os lembro de que nada há a pedir, sobretudo não; simplesmente, deixar trabalhar, em 

vocês, essa radiação da Fonte, essa radiação do Ultravioleta, essa radiação do Espírito 

Santo, e deixar, de algum modo, a Inteligência da Luz ocupar-se de tudo. 

 

Essa era a mensagem que eu tinha a transmitir-lhes. 

Em contrapartida, é-me permitido, hoje, responder a alguns questionamentos, se existem, 

em vocês, não em relação ao que nós somos, mas, bem mais, em relação ao que eu acabo 

de enunciar, concernente a essas cerimônias das luas novas. 

Se há necessidade de precisões, se há necessidade de elementos mais importantes, eu os 

escuto. 

Eu esclareço, também, que a melhor posição para receber nossa bênção, na lua nova, e a 

bênção da Luz é, simplesmente, permanecer na posição sentada, braços e pernas 

descruzados e, sobretudo, nada pedir, estar, simplesmente, presente, quer seja em uma 

poltrona em sua casa ou em nossos lugares, se vocês têm a chance de conhecê-los e de tê-

los vivido. 

 

Vocês têm questões em relação a essas cerimônias e sobre os elfos? 

 

... Silêncio… 

 

Então, eu continuo a desenvolver o que acabo de dizer, em relação às nossas cerimônias. 

 

Nós somos o povo do Ar e, como tal, mesmo se vivamos, o mais frequentemente, junto a 

minerais ou vegetais ou cursos d’água, há a possibilidade, efetivamente, quando de nossas 

bênçãos, quando dessas cerimônias de lua nova, de liberar, totalmente, o que foi nomeado, 

eu creio, o Triângulo do Ar. 

O Triângulo do Ar é centrado, eu os lembro, sobre um ponto preciso que é nomeado IM, que 

corresponde a «Aqui». 

Esse Aqui é, para nós, o que poderíamos chamar, com vocês, o que se aproxima mais do 

Coração do Coração, porque o Aqui lhes dá um posicionamento privilegiado, que os 

aproxima da vacuidade, que os aproxima de sua fonte e do que vocês são, em verdade. 

 

Mas não se esqueçam de que o mais importante, quando dessas cerimônias, é, 

verdadeiramente, permanecer nessa neutralidade, nesse acolhimento, como diria o 

Impessoal que se exprime entre vocês. 

Simplesmente, estar aí, aqui, presentes, e deixar trabalhar a Graça em vocês. 
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Nós estaremos, a cada cerimônia, cada vez mais presentes e cada vez mais eficazes, se 

posso dizer, não tanto porque fazemos esforços, mas, é claro, ao invés disso, porque a Luz 

faz-se cada vez mais presente. 

E, a partir de nossos vórtices, nós poderemos começar a fusionar a Luz original, o que 

prepara, de modo ainda melhor, o mecanismo de Ascensão da Terra que está em curso. 

 

Nossos amigos os dragões, como eles o disseram, estabilizam os aspectos terrestres por 

seu sopro, cavando buracos circulares, o que permite à Terra encontrar menos tensões e 

menos rupturas em seu manto, quando do mecanismo ascensional. 

 

De nosso modo, nós restabelecemos, de algum modo, as linhas de Liberdade, o que põe 

fim ao que pode restar, ainda, de resíduos ao nível das linhas de predação criadas pelos 

Arcontes. 

Os vórtices tornam-se, de algum modo, os novos megalíticos da nova Terra, os lugares de 

cura, os lugares de onde partem as linhas. 

Até agora, nós lhes dizíamos que nossas cidades eram invaginações da quinta dimensão na 

superfície da Terra. 

Doravante, essas invaginações serão religadas entre elas, diretamente, não mais em seus 

céus, mas ao nível da Terra. 

Se vocês têm a chance, por exemplo, de conhecer duas localizações de nossas cidades, 

constatarão que, de uma à outra, na superfície da Terra, existem linhas energéticas 

extremamente potentes, que vêm pôr fim ao resto das linhas de predação que podem, 

ainda, manifestar-se por mecanismos memoriais, e pelas formas geométricas construídas 

nessa Terra. 

 

Nós somos, portanto, o novo plano da Liberdade, através de nossa obra. 

Nós estabilizamos essas linhas que são linhas de Luz autêntica e que permitirão, no 

momento vindo, quando da última fase do basculamento da Terra, criar forças específicas, 

que limitam os impactos destrutivos da ilusão carbonada. 

 

Aí também, vocês sentirão isso. 

Acontecerá a vocês, cada vez mais frequentemente, ao passear, mesmo fora de nossas 

cidades, de sentir essas linhas, de poder segui-las sem qualquer ferramenta, sem pêndulo, 

sem servir-se de elementos de radiestesia, mas, simplesmente, passeando, vocês terão a 

oportunidade de descobrir essas linhas que percorrem a Terra. 

São corredores, de algum modo –, não são, simplesmente, linhas – corredores de Luz 

adamantina nos quais a natureza, na natureza, comportar-se-á diferentemente. 

Os vegetais ali serão diferentes, se essas linhas atravessam os vegetais. 

Se elas atravessam suas casas, vocês sentirão, também, em suas casas, modificações do 

agenciamento das energias, assim como dos locais de seus lugares de vida, que se tornam, 

de repente, mais luminosos. 

 

Vocês chegarão, mesmo, a perceber esses corredores e essas linhas sob a forma de uma 

névoa branca, perfeitamente retilínea, que não é parada por nada. 

Se vocês têm a chance de ver isso na natureza ou em suas casas, vocês podem, também, 

independentemente da lua nova, ali colocar-se e deitar-se. 

Vocês sentirão, sensivelmente, a mesma coisa que para nossas cerimônias de lua nova. 

Essas linhas, contrariamente aos nossos vórtices à borda de nossas cidades, permanecem 
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ativas, permanentemente, e estabelecem-se progressivamente. 

Elas ainda não malharam, como vocês dizem, toda a Terra, mas isso não deve tardar. 

Em todo caso, antes de 15 de agosto, nós teremos realizado completamente essa 

malhagem. 

 

Essa malha, eu os lembro, é um plano matricial de Liberdade que lhes permite reencontrar, 

através de nossas invaginações e nossos vórtices, mas, também, agora, através desses 

corredores vibrais, reencontrar sua eternidade mais facilmente. 

Eles servirão, também, no momento do Apelo de Maria, após Seu Apelo, a alguns de vocês 

que poderão deslocar-se com segurança ao longo desses corredores, totalmente invisíveis 

à matéria e totalmente invisíveis às consciências que escolheram o confinamento ou que 

não estão, ainda, liberadas. 

Vocês veem, portanto, o que eu lhes desvendo hoje é apenas a sequência do que eu pude 

dizer-lhes no último mês. 

Há, portanto, agora, essa Ressurreição que está em curso – ela acontece em vocês, ela 

acontece na Terra – e nós acompanhamos essa Ressurreição por nossas cerimônias, do 

mesmo modo que os dragões acompanham-na, preparando a Terra, pelo sopro deles. 

 

Então, nós os esperamos, nós os aguardamos, a cada lua nova, por toda a parte nesse 

planeta, cada vez mais numerosos a beneficiar-se da Luz autêntica, e a liberar-se do que 

ainda, talvez, pode entravá-los, em seus últimos medos, em suas últimas manifestações de 

sua pessoa que os incomodam e que os afetam. 

 

Vocês ainda não têm questões concernentes ao que eu acabo de dizer? 

 

Questão: e sobre fazer fotos ou vídeos em sua cidade? 

 

Apreenda, efetivamente, que, através do que eu lhes disse há algumas semanas, e o que 

eu lhes digo hoje, nós desmascaramos nossa presença devido à presença da Luz. 

Então, é claro, se há possibilidade, para vocês, de tomar fotos, de gravar os ruídos da 

natureza naqueles momentos, vocês têm, perfeitamente, a oportunidade de fazê-lo, não 

para vocês, porque vocês o terão vivido – nada há a provar-lhes –, mas, para aqueles de 

vocês, ainda, que podem estar interessados por isso, mas que duvidam da realidade do que 

eu acabo de enunciar. 

 

Então sim, utilizem seus aparelhos, quaisquer que sejam, não há limite, mas vigiem, de 

qualquer forma, durante a cerimônia, para permanecerem tranquilos. 

 

As linhas, como eu disse, os corredores de Luz vibral vão, pouco a pouco, impactar o Vivo 

que está situado nessas linhas, eu lhes falei disso para os vegetais, mas, eventualmente, 

também, em suas casas, então, não hesitem em tomar em foto os efeitos da irradiação da 

Luz nessas novas linhas de Liberdade. 

Vão ali, mostrem isso. 

É tempo de tudo dizer e de tudo mostrar, nada há a esconder no que eu lhes digo. 

A Luz desvenda-se no exterior, quanto mais vocês penetram em seu interior. 

Então, todas as provas, materiais, visuais, que vocês possam aportar aos seus irmãos e 

suas irmãs humanos, apenas podem ir no bom sentido. 
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Nós somos, doravante, totalmente, nós também, inatingíveis, devido à qualidade da Luz que 

está na Terra. 

É claro, é um pouco diferente para os povos da Terra ou, ainda, para as ondinas, porque há, 

nelas, componentes específicos que fazem com que haja uma sensibilidade extrema ao que 

pode restar, em vocês, de emoções. 

As ondinas são seres que não são emocionais, mas que têm uma fragilidade em relação às 

emoções, o que não é nosso caso. 

 

Nós somos impermeáveis às suas emoções, nós somos, unicamente, permeáveis ao seu 

Amor e à qualidade de sua Luz, à sua benevolência, à sua gentileza. 

 

Não hesitem em gravar-nos e fotografar esses famosos corredores que vão aparecer, em 

suas casas ou na natureza. 

Não esperem, contudo, encontrar esses corredores como as outras redes existentes na 

Terra. 

Eles podem estar distantes em vários quilômetros, ou estar muito próximos, de alguns 

metros. 

Tudo depende, uma vez que, eu os lembro, ele parte de cidade a cidade, de próximo em 

próximo. 

Pode haver, às vezes, o que vocês nomeariam várias dezenas de quilômetros entre duas 

cidades, mas nós temos, por vezes, cidades muito próximas, distantes, simplesmente, 

algumas dezenas ou centenas de metros. 

Nesses lugares, é claro, será muito mais fácil observar as modificações vegetais, animais e, 

também, de seus lugares de vida. 

 

Questão: em um lugar afastado daqui, quando de um passeio com irmãos e irmãs – e 

eu não tive a chance de ver você ou de senti-la – você estava presente? 

 

Pessoalmente, minha irmã, eu ali não estou, jamais, eu não viajo, jamais, fora de minha 

cidade. 

Nós temos os elfos mensageiros, que viajam. 

Você não tem necessidade de ver-nos, nem, mesmo, sentir-nos, em contrapartida, o que 

quer que você viva – mesmo se você nada viva, naquele momento – você constatará, assim 

como eu o disse, muito rapidamente, os efeitos em sua consciência e em seu corpo: uma 

leveza nova estará presente. 

Isso dito, muitos de vocês começam a perceber-nos de diferentes modos, de maneira 

privilegiada durante nossas cerimônias, uma vez que nós descemos, todos, em geral, à 

borda dessa cidade, aí onde se encontram esses famosos vórtices. 

Portanto, é claro, a probabilidade de reencontrar-nos e de perceber-nos, de maneira mais 

visível, eu diria, é, certamente, nessas famosas noites de lua nova. 

Mas, contudo, assim como eu o disse, os vórtices interdimensionais de quinta dimensão 

permanecem ativos, permanentemente agora. 

 

O importante não é o maravilhoso de nosso reencontro, para vocês, o importante é a Luz 

que ali se encontra. 

O importante é viver o que vocês têm a viver em sua eternidade e, nisso, neste período 

específico da Terra, nós somos uma ajuda importante para alguns de vocês. 

Nós damos, ininterruptamente, para servir, nós também, à Liberação e à Ascensão da 
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Terra, assim como à Liberação da humanidade. 

Contente-se em estar presente nesse lugar, não procure sentir-nos, ver-nos, entre em si 

mesmo, mesmo se você nada sinta e nada viva, você poderá apenas constatar os efeitos 

depois, muito rapidamente, pelas virtudes curadoras desses lugares e pela possibilidade de 

expansão da consciência, nesses lugares privilegiados, hoje. 

 

Doravante, eu diria, mesmo, que o que vocês nomeiam os vórtices antigos, em lugares que 

haviam sido mais ou menos preservados da falsificação, em alguns edifícios antigos, em 

alguns lugares de culto, também, que foram preservados, obviamente, anteriores à era que 

vocês nomearam gótica e, em especial, romana, qualquer que seja a natureza desse 

edifício no qual houve orações, vocês constatarão que nossos vórtices são, de longe, mais 

autênticos do que o que se produz em construções humanas, mesmo as mais sagradas. 

Porque aí está a Liberdade. 

 

Nenhuma construção restitui-lhes a Liberdade, mesmo se ela seja liberadora. 

A verdadeira Liberdade vive-se instantaneamente, e ela tem muito mais chance de produzir-

se quando vocês reencontram si mesmos, em seu coração, em nossos lugares, ou se vocês 

se conectam a nós, como eu o disse, nas noites da lua nova e, se possível, na hora precisa 

dessa lua nova, mesmo se esse efeito transborde, como eu o disse, antes de quarenta e 

oito horas e depois, de vinte e quatro a quarenta e oito horas. 

Não se esqueça de que o desejo de ver-nos, o desejo de sentir-nos bloqueia a própria 

percepção de nossa presença. 

É preciso estar no acolhimento, mas no acolhimento de si mesmo, simplesmente. 

 

Não se esqueçam de que, quando vocês se rendem em nossos lugares, vocês estão em 

vórtices específicos que os abrem à sua própria multidimensionalidade, que abrem seu 

coração – e não sua cabeça – mesmo se a Luz, efetivamente, nesses lugares, vocês a 

sintam penetrar como uma ducha de Luz a partir de sua cabeça. 

De fato, ela se dirige, de imediato, por Sua pureza, ao seu coração. 

Com os dragões é um pouquinho diferente – mas eu deixarei o povo dos dragões exprimir-

se em relação a isso – porque a ação deles está situada, sobretudo, no Fogo sagrado e 

vibral, que nasce, eu os lembro, não, unicamente, em seu coração, mas, também, ao nível 

de seu sacrum. 

A qualidade da Luz é, sempre, autêntica, mas os efeitos dela são, talvez, um pouco 

diferentes. 

 

Portanto, eu não estou no lugar que você encontrou, mas, certamente, outros elfos. 

Haverá, sempre, quaisquer que sejam as cidades que vocês reencontrem, a mesma 

qualidade vibratória, os mesmos vórtices e a mesma intensidade de descida de Luz, e a 

mesma possibilidade de transformação ou de abertura, e de eliminação de seus engramas. 

 

Questão: eu não sei muito bem como aplicar as compressas com as folhas de 

carvalho, porque a água escorre por toda parte. 

 

Mas bem amada, eu jamais pedi para pôr uma quantidade de água. 

Basta, simplesmente, umedecer a folha. 

Não há qualquer razão para que isso escorra. 

É preciso, simplesmente, umedecer a face solar da folha – a face de cima, se você prefere – 
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e é preferível tomar as folhas situadas nas extremidades das árvores, os jovens brotos, os 

últimos brotos, porque eles serão os mais carregados de partículas adamantinas. 

Isso concerne a todas as folhas de árvores, não, unicamente, as folhas de carvalho e, aliás, 

há inumeráveis variedades de carvalho. 

Mas o carvalho é o mestre da floresta, quer seja um carvalho sobreiro, um carvalho decíduo, 

ou outras variedades de carvalho. 

 

Nada há a ensopar, há apenas a umedecer a folha, para permitir a ela distribuir sua Luz no 

lugar em que vocês vão colocá-la ou colocaram-na. 

 

Questão: como conservar a água que se poderá tomar esta noite, para levá-la para 

casa? 

 

Essa água conserva-se por si mesma, ela não pode poluir-se ou alterar-se, mesmo se 

esteja em um vasilhame oriundo de seu petróleo, como o plástico, ela permanecerá intacta, 

e ela poderia permanecer assim por anos. 

Simplesmente, tente protegê-la da luz direta, para que ela não se carregue de outra 

influência que não aquela de nossa cerimônia. 

Não há outra precaução a tomar. 

 

Questão: você falou das novas linhas que terão um efeito nos animais e nas plantas. 

Qual efeito ela terá nos animais e nos vegetais, e como nós o perceberemos? 

 

Os vegetais ficarão diferentes; isso será visível, é claro, com seus olhos. 

No que concerne aos animais, vocês constatarão que os animais selvagens ou domésticos 

aproximar-se-ão dessas linhas, e dela nutrir-se-ão, de algum modo, também; eles são 

atraídos pela Luz. 

Os vegetais ficarão muito mais belos, muito maiores, muito mais vivos, de algum modo. Eles 

poderão, mesmo, tomar o aspecto, por exemplo, em um campo de suas culturas, de uma 

linha, de um corredor, de algumas dezenas de centímetros – ou, mesmo, de alguns metros 

– no qual tudo é mais verde, no qual tudo é melhor sucedido, de algum modo. 

 

E depois, sobretudo, vocês sentirão, por si mesmos, o que acontece nessas linhas, se 

vocês têm a chance de encontrá-las, uma vez que eu lhes disse que elas podiam estar 

distantes de alguns metros, ou, mesmo, de várias dezenas de quilômetros. 

Isso será frequente quando de encontros fortuitos em seus passeios. 

Vocês verão que a energia ali é idêntica aos vórtices. 

O interesse, também, é que, se vocês veem essa linha, sabem que há uma cidade, em um 

sentido ou no outro da linha. 

 

Então, cabe a vocês segui-la, se não tiveram, ainda, a ocasião de reencontrar-nos. 

Na extremidade dessa linha ou na outra extremidade, vocês cairão no vórtice e na borda de 

nossa cidade. 

 

Questão: você disse, igualmente, que essas linhas podiam atravessar nossas casas. 

 

Nada as interrompe. 
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Questão: se colocamos animais ou plantas na passagem da linha, nós veremos os 

mesmos efeitos? 

 

Sim, mesmo se ela esteja no interior de seus lugares de vida. 

 

Questão: como deixar-se guiar até suas cidades? 

 

Caminhe, naturalmente, na natureza, onde você mora, e ande, sem nada pedir, sem outro 

objetivo que não o de passear, e a Luz guiará você, por Sua Inteligência, até onde nós 

estamos. 

Não há técnica, há, simplesmente, que ousar, simplesmente passear, o espírito livre para 

qualquer reencontro. 

Eu lhes digo isso agora, porque as linhas, como eu o disse, os corredores de Luz vibral, de 

Luz de Liberdade tornar-se-ão visíveis muito rapidamente. 

É preciso, de fato, eu diria, aproximadamente quatro semanas para que essas linhas 

ativem-se, não de maneira global, por toda a parte sobre a Terra, mas essas linhas devem 

ser traçadas. 

Elas se estabelecem, progressivamente, e juntam-se umas às outras, progressivamente e à 

medida dos dias e das noites que passam. 

Portanto, naquele momento, tornar-se-lhes-á muito fácil saber onde nós estamos. 

Antes desse período, passeiem, simplesmente, e deixem acontecer. 

Tenham confiança na Luz, bem mais do que em seu intelecto, bem mais do que em suas 

técnicas. 

 

Questão: na última vez, você nos pediu para molhar a mão esquerda e deixar secar 

naturalmente. 

É preciso renovar isso ou essa marca é definitiva? 

 

Vocês podem refazê-lo a cada vez que haja a água, à beira de nossas cidades, sobretudo 

quando de nossas noites de cerimônia. 

E se a linha passa através de um rio, a água, é claro, faz apenas passar, mas, nesses 

lugares, vocês encontrarão uma água diferente, mesmo se ela faça apenas atravessar esse 

corredor ou essa linha, na condição de acolhê-la, diretamente, no lugar onde está a linha. 

 

Ao molhar, ao umedecer sua mão esquerda, você ajuda na abertura de seu coração, 

mesmo se haja apenas você que possa fazê-lo. 

Em todo caso, você permite ao que pode resistir, em seu efêmero, evacuar-se muito mais 

facilmente. 

 

Você pode, também, aplicar essa água diretamente sobre seus centros de energia e, em 

especial, sobre o coração, quando você tem o coração pesado ou quando lhe parece difícil 

permanecer na paz. 

Aí também, você constatará os efeitos muito rapidamente. 

 

Questão: no ano passado, quando dessa cerimônia, nós sentimos, fisicamente, um 

contato, uma carícia no braço ou na face. 

Isso poderá reproduzir-se esta noite? 
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Bem amada, qual é o interesse em saber isso agora, uma vez que você ali vai em algumas 

horas? 

 

Cabe a você vivê-lo. 

Para cada um de vocês é diferente. 

O que eu posso dizer, simplesmente, é que a intensidade é sem comum medida com o que 

foi vivido antes. 

E isso se reforçará a cada mês. 

Ao chegar em nossos lugares, quer seja esta noite ou outras noites, queira ficar silenciosa. 

Não procure, mesmo, ver-nos. 

Se devemos mostrar-nos a você, você nos verá, mas você nos sentirá, ou, no mínimo, você 

sentirá a Luz adamantina que a penetra, você ficará repleta de alegria. 

 

Questão: você nos pediu para evitar comer para poder beneficiar-nos da Luz... 

 

Eu lhes disse para comer levemente. 

 

Questão: nosso cozinheiro preparou-nos uma refeição, seria uma pena não tomá-la. 

 

Cabe a você ver. 

Você pode muito bem adiar sua refeição algumas horas, mas você pode, também, comer. 

Eu digo, simplesmente, que é muito mais fácil ficar disponível quando seu ventre está vazio, 

porque você não dirige, naquele momento, o fluxo sanguíneo e o fluxo de Luz para seu 

ventre para digerir. 

Mas você é livre para fazer o que quiser, eu lhe dou, simplesmente, o que é, para você, o 

mais facilitador. 

 

Questão: essas linhas que serão estabelecidas até 15 de agosto serão visíveis a 

todos? 

 

Elas serão visíveis por seus efeitos, mas não diretamente. 

No que concerne àqueles de vocês, irmãos e irmãs humanos que têm a visão etérea ou a 

visão do coração, ela será flagrante. 

Porque essas linhas não são linhas, unicamente, telúricas, como as linhas de predação, 

mas são linhas de Luz, em especial à noite e pela manhã. 

Você poderá perceber a Luz, mas, é claro, ela não será acessível ao conjunto da 

humanidade. 

Mas, entretanto, mesmo aqueles que não têm essa visão sutil, aperceber-se-ão de algumas 

anomalias vegetais que eles não poderão explicar. 

 

Questão: quando temos, no jardim, rosas que se tornam dobradas, enquanto elas não 

são de variedade dobrada, são as anomalias de que você fala? 

 

Nem todas as anomalias são ligadas às nossas linhas. 

Há anomalias que são ligadas, diretamente, à Luz adamantina que se deposita nesses 

lugares, sem, contudo, seguir os corredores que ligam nossas cidades. 

É, certamente, o que inúmeros de vocês, que estão vigilantes ou que têm jardins, têm 

observado. 
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Os vegetais tornam-se profundamente diferentes. 

Mas, aí, eu não falo de um vegetal entre, por exemplo, uma dezena de vegetais idênticos, 

mas, é claro, de linhas, nos corredores. 

 

Questão: recentemente, eu recolhi uma pedra que me atraiu ao pé da fonte. 

Eu me pergunto se é sensato trazê-la para minha casa ao invés de deixá-la em seu 

meio natural. 

 

Se você a encontrou, por que você quer devolvê-la? 

Considere que ela é um presente da natureza nesse lugar. 

Ela está carregada, ela também – se foi encontrada na borda de nossa cidade – dessas 

cerimônias. 

Ela é, portanto, portadora de algo de diferente das outras pedras. 

 

Questão: essa manhã, nós observamos, acima dessa habitação, dois pequenos seres 

que rodavam entre eles, subindo na vertical. 

Não soubemos se eram elfos, fadas ou pássaros, mas isso parecia mais com fadas. 

Eles eram brancos. 

 

Como eu o disse, nós não saímos, jamais, de nossas cidades. 

Então, em contrapartida, há outros povos da natureza que se deslocam mais facilmente, 

sem afastar-se demais da água e de seus vegetais, em especial as fadas. 

 

Questão: o que mais nos surpreendeu é que era muito alto. 

 

Bem amada, eu não estava lá, e isso se afasta do que eu pedi como questionamento, 

concernente às cerimônias. 

Não se deve misturar tudo. 

Eu digo, simplesmente, que, exceto os elfos mensageiros, nós não saímos, jamais, de 

nossas cidades, e é preciso reconhecer que seria muito raro ver um elfo mensageiro 

passear acima de uma habitação terrestre. 

Uma vez que, eu o lembro, os elfos mensageiros tomam os vórtices, mas remontam à 

quinta dimensão para voltar a descer a outro vórtice; eles não se afastam dos vórtices. 

Portanto, o que vocês veem voar nada tem a ver conosco. 

 

Os dragões podem voar, mas eu duvido que eles sejam minúsculos. 

Mas isso nos afasta, eu repito, do tema de minha intervenção. 

Eu lhes peço para permanecerem no que eu esclareci, porque o que eu disse não concerne 

a vocês, unicamente, aqui, mas a muitos irmãos e irmãs humanos. 

 

Questão: em qual raio estende-se sua cidade? 

 

Eu não compreendi a questão. 

Eu ouvi, mas não compreendo. 

Nossas cidades são limitadas, em geral, a quarenta ou cem elfos. 

Nós somos muito comunitários, se posso dizer, e essas cidades não são, jamais, muito 

extensas. 

Não há superfície padrão. 



102 
 

Ainda uma vez, nós nos afastamos do que eu pedi. 

Eu não estou aí para responder às suas questões sobre a organização de nossas vidas, 

mas, sim, especificamente, sobre o que eu falei desde o início. 

 

Vocês têm outras questões concernentes a esses vórtices e essas cerimônias, esses 

corredores e essa lua nova? 

 

Questão: esses corredores serão visíveis com câmeras digitais? 

 

Simplesmente em condições de iluminação restrita, ou seja, à noite, após o pôr do Sol, ou 

pela manhã, antes do nascer do Sol. 

Obviamente, aquele que tem a visão etérea ou a visão do coração poderá vê-los a qualquer 

momento. 

 

Questão: a água que vamos levar poderá ser distribuída a outros irmãos e irmãs? 

 

Não há qualquer limite à partilha, isso faz parte da doação do coração. 

O que eu lhes aconselho, simplesmente, é que nós não desejamos ser invadidos, de 

momento, por uma multidão de irmãos e irmãs humanos. 

Portanto, se você encontra a borda de nossas cidades, tente fazer de forma a não 

reencontrar-se em várias centenas ou milhares, no momento da lua nova. 

Nós apreciamos os irmãos e irmãs humanos, em pequena quantidade, como nós – lembre-

se de que nós não ultrapassamos, jamais, quarenta a cem elfos, conforme as cidades – e 

que é preferível, é claro, não recriar uma egrégora de grupo, mas, sim, estar em sua 

intimidade. 

Então, eu não lhes peço para manter isso em segredo, mas, simplesmente, estarem 

vigilantes para que não haja invasão. 

 

Questão: suas cerimônias evoluíram com a intensificação do afluxo ou elas 

continuam no mesmo modo? 

Como elas acontecem? 

 

Mas essas cerimônias, nós as praticamos, como eu o disse, desde tempos imemoriais. 

Não há qualquer diferença para nós. 

A diferença é para vocês, devido à presença de partículas adamantinas nesses vórtices, na 

beira de nossas cidades. 

Portanto, há intensificação, a cada lua nova. 

Aliás, aqueles de vocês que se aproximaram de nossa cidade, de mês a mês, sabem disso 

muito bem. 

Para nada serviria que eu lhes detalhasse nossas cerimônias e os efeitos futuros. 

Viva-a, reencontre-nos, reencontre esses vórtices. 

 

Nós temos, também, outras funções – e isso já foi dito – em especial quando do momento 

em que houver, como vocês podem nomear isso, uma forma de evacuação de seus lugares 

habituais de vida. 

Nós teremos, também, nesse nível, um papel de retransmissão, mas isso já foi dito há mais 

de um ano. 
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Não há mais questões, obrigado. 

 

Eu creio que nós fizemos o giro do interesse, não dessas cerimônias, mas do interesse, 

para vocês, de viver isso, é o mais importante. 

Lembrem-se: não procurem ver-nos ou sentir-nos, isso se produz naturalmente, se o 

momento é chegado para cada um de vocês, mas o que quer que sejam os efeitos nesses 

lugares, serão visíveis, se posso dizer, para cada um, mesmo para aqueles de vocês que 

não nos tenham percebido ou que nós não tenhamos tocado. 

Aliás, para aqueles de vocês, aqui ou alhures, que vão aos nossos lugares, quando dessas 

cerimônias, alguns de nossos habitantes deslocam-se a vocês e tocam-lhes o braço, a face, 

ou a cabeça, ou o coração. 

 

Nós o fazemos, unicamente, não para selecionar, mas para aqueles de vocês que estão 

prontos para viver isso. 

 

Lembrem-se: não há sensacionalismo a procurar nem, mesmo, reencontrar-nos, há apenas 

que estar ali. 

Lembrem-se disso, é o mais importante. 

 

Eu sou Eriane, Rainha dos elfos da cidade de Eridan, o lugar em que o Sol não se põe, 

jamais, exceto à noite. 

Eu lhes digo até já, onde quer que vocês estejam. 

Lembrem-se de que, mesmo se vocês não tenham a oportunidade de conhecer nossas 

cidades ou a borda de nossas cidades, com seus vórtices, vocês podem, simplesmente, 

pensar nos elfos, na natureza, e permanecer assim, nesses momentos de lua nova. 

Eu saúdo sua eternidade e seu coração, e eu lhes digo até já. 

 

Eu lhes peço, também, o maior silêncio, eu lhes peço a imobilidade. 

Não há que falar ou trocar entre vocês, nada mais há a fazer do que ter-se aí, em recepção, 

em acolhimento, sem desejo, sem pensamentos. 

Permaneçam interiorizados em si, fechem os olhos, não se movam mais e permaneçam aí, 

simplesmente. 

Nós somos muito sensíveis aos movimentos, aos seus humores, aos seus pensamentos, 

contudo, não como as ondinas, mas nós temos, não uma fragilidade, mas uma 

suscetibilidade, eu diria, em relação a isso. 

Até já. 

 

-------- 

 

Publicado por: Blog Les Transformations  
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O IMPESSOAL – parte 6 – (Q/R) – Julho de 2016 

 

IMPESSOAL E POVOS DA NATUREZA 

 

Abençoado seja o Eterno e a eternidade de sua presença. 

Você, que me escuta, você, que está aí ou você, que está lá, eu venho, de novo, abençoá-lo 

e revelá-lo a si mesmo, se você o aceita. 

 

Então, eu o deixo exprimir, falar e questionar, para iluminá-lo de seu próprio interior e de sua 

própria verdade. 

Permita-me abençoar sua Presença, permita-me amá-lo além de seu nome e além de sua 

forma, em seu templo de Eternidade, em sua radiância de Amor, em sua paz e em sua 

felicidade. 

Receba, receba e doe, na mesma doação e na mesma troca, a graça da vida no Amor e no 

Um. 

 

Juntos, em comunhão, juntos, em unidade e juntos, em verdade. 

 

Questionemos. 

 

Questão: por quem foi criado o mundo dos elfos e dos dragões? 

Foi por Maria? 

 

Do mesmo modo que, nesta Terra, existiram e existem, ainda, em alguns lugares, povos 

intraterrestres que não são humanoides, Maria, criadora de mundos, semeou esse mundo, 

mas ele já estava ocupado, bem antes de sua semeadura, por formas não humanas e livres. 

O povo dos elfos, o povo dos dragões e os povos elementais de maneira geral, evoluem 

livremente entre o Absoluto e sua forma de 5D. 

Eles não têm necessidade de ser criados, porque eles são criados de toda eternidade, a 

partir da Fonte, como Espíritos. 

A criação de que lhes foi referida, concernente a essa Terra, corresponde bem mais à 

mistura de DNA presente nessa dimensão carbonada como a qualquer outra forma de 

criação que evolui, espontaneamente, que se cria, que se descria e que se recria em função 

dos influxos cósmicos, em função das necessidades dimensionais nesse mundo. 

 

Esses povos não foram criados no sentido em que Maria criou vocês, depositando, em 

vocês, nem sua alma nem seu Espírito, mas, sim, a forma necessária para sua 

manifestação nesses mundos dimensionais densos e pesados. 

Não há, portanto, outra coisa que o Incriado e a Fonte primeira na origem dos povos 

elementais, consciências exteriorizadas e livres que se manifestam conforme as dimensões 

vistoriadas e vividas e, isso, em toda liberdade. 

Não existe, portanto, elemento inicial, como uma mistura de DNA, como é o caso nos 

mundos carbonados. 

Eu os lembro de que os povos elementais não estão em sua dimensão, e não são, portanto, 

povos de carne, mas povos sutis, que nada têm a fazer com o confinamento, nem mesmo 

com a forma humana. 

Entretanto, vocês são e nós somos, por toda a parte, irmãos e irmãs da mesma Fonte, 

irmãos e irmãs do mesmo impulso de vida no Amor e na Liberdade. 
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Só as formas ditas carbonadas, livres, têm necessidade de geneticistas, de criadores, 

porque, propriamente falando, a criação das dimensões e a criação dos mundos, como da 

consciência resultam, em definitivo, apenas da interação dos elementos em sua proporção 

respectiva, que se conjugam no Éter para recriar uma determinada forma, em um 

determinado espaço e em um determinado tempo. 

 

Não há, portanto, possibilidade de sobreposição entre a forma humana e as formas da 

natureza. 

Há, é claro, a mesma filiação, mas essa filiação não é uma filiação de carne, mas uma 

filiação de Espírito e de Liberdade. 

 

Os povos da natureza não têm necessidade de alma, não têm necessidade de polaridade. 

Eles são puros Espíritos alojados em uma forma livre, cujas funções são, simplesmente, de 

experimentar os planos dimensionais, exceto, é claro, nesse mundo no qual o papel deles, 

como eu o especifiquei e o especificaram, eles mesmos, esses elementais intervém nos 

processos que permitem concluir o ciclo de confinamento atual que vocês vivem. 

 

Além dos mundos carbonados não há necessidade de matéria, no sentido em que vocês a 

entendem, não há necessidade de DNA, tal como vocês o entendem, há, simplesmente, 

necessidade da informação Luz que codifica e gera a forma, em qualquer dimensão que 

seja. 

Não há predação, não há necessidade de nutrir-se de outra coisa, para esses elementares, 

que não de Luz e da energia distribuída pelos vegetais, pelos lugares, pelos vórtices e pelo 

que está presente, naturalmente, em seu ambiente carbonado da Terra. 

 

Não há, portanto, mestre de obra, há apenas conformação específica de uma consciência 

ilimitada em uma forma pseudo-limitada, que é função, unicamente, de uma função ou de 

um prazer de experimentar a Vida, sem limites e sem condições. 

 

Eis a resposta do silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos. 

 

Questão: em 1984, quando de um estágio xamânico, um som muito agudo, vindo da 

esquerda, atravessou o espaço até meu ouvido. 

Uma vibração ao nível do primeiro chacra, então, começou, e provocou um estado de 

gozo extremo, que se propagou para todo o corpo. 

A percepção do corpo havia desaparecido, eu era o universo, confundido a ele, em 

êxtase. 

Era quase insuportável, tanto era potente. 

Eu senti que continuar me faria morrer, eu guardo uma sensação indelével disso. 

Isso tem uma relação com os processos em curso? 

 

Bem amado, você descreve, à perfeição, o que lhe aconteceu e que corresponde, ponto a 

ponto, ao que se desenrola em vocês há numerosos anos, e, eu diria, mesmo, há 

numerosas dezenas de anos para outros de vocês. 
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Contudo, e assim como você o diz, houve o medo de morrer. 

Isso basta, em geral, para pôr fim à experiência, e não confere um estado permanente e 

definitivo do que foi vivido no momento dessa experiência. 

Você percebeu a descida do Espírito, descendo, diretamente, em sua alma e até seu corpo 

físico, mas o medo da morte ou o medo de morrer basta para fazer cessar a experiência. 

Não houve, portanto –, se não é a lembrança e a reminiscência, e a marca deixada em suas 

estruturas efêmeras – desaparecimento propriamente dito, ou revelação, se você prefere, do 

Absoluto, mas você tocou, naquela ocasião, a Última Presença e a Morada de Paz 

Suprema, que é o último estrato da consciência antes de sua aniquilação. 

 

O medo de morrer, o medo de perder seu corpo basta, nesse gênero de experiência, para 

puxá-lo aos mundos densos e que o impedem de reencontrar o que foi vivido naquele 

momento. 

O perigo é de trabalhar nessa lembrança indelével e tentar revivê-la hoje o que, como você 

constatou, não pode reproduzir-se na identidade exata do que foi vivido há muito tempo. 

O perigo de toda experiência é de segurar-se na experiência, que se torna passada e que 

não concerne mais ao seu presente. 

A marca indelével torna-se a certeza do que você é, em consciência e além da consciência, 

mas, hoje, contudo, não basta para ser liberado, se não é no momento coletivo da 

humanidade. 

 

Não houve, portanto, naquele momento, abandono total à Luz, nem sacrifício da pessoa. 

Contudo, e eu o repito, isso basta para assegurar sua liberação, assim como sua Ascensão. 

 

Vocês devem diferenciar, cada vez mais claramente, em si, a diferença entre a experiência, 

certamente útil, e o estado permanente da consciência que nada mais tem a ver com 

qualquer experiência, mesmo a mais intensa, a mais extraordinária e a mais magnífica. 

É preciso puxar isso à consciência comum, não como lembrança, nem, mesmo, como 

reprodução da experiência, mas, bem mais, pelo sacrifício da pessoa, o que põe fim a todo 

sentido de ser uma identidade, substituindo-a pelo Amor, a Paz e a Liberdade. 

 

Eis a resposta do silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos... 

 

Questão: há vários meses eu tenho um muco resistente a todo protocolo de cristais e 

tratamento homeopático, que se transforma em saliva muito grossa. 

Ela se deposita sobre o palato e a língua e me acorda à noite com a sensação de 

sufocar, porque eu não consigo deglutir. 

O que é isso? 

 

Bem amada, através do que você exprime, você tem, você mesma, a iluminação. 

Isso quer dizer, simplesmente, que não há que procurar explicação, mas, sim, aceitar que 

seu corpo não pode mais integrar as informações ligadas aos remédios homeopáticos ou, 

ainda, aos cristais. 

Seu corpo convida-a, com isso, a mudar de postura, a deixar cair ferramentas e muletas e 
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instrumentos de vibração, para identificar-se a si mesma no que você é em sua eternidade 

na qual, eu a lembro, todas as vibrações dos universos e dos multiversos já estão presentes 

em você. 

 

As manifestações de seu corpo convidam-na, portanto, a voltar-se para si mesma, e 

exclusivamente para si mesma, para não mais depender de qualquer remédio, de qualquer 

vibração exterior a si mesma. 

Esse é o pedido da Inteligência da Luz através de seu corpo. 

Não há outra explicação que não essa. 

Mesmo se, na pessoa, você possa, sempre, encontrar uma causa, isso não é importante. 

O importante é retornar em si mesma, para si mesma, para deixar trabalhar a Inteligência 

pura da Luz e não uma codificação vibratória, mesmo a mais luminosa, mas aportada pelo 

exterior. 

 

Assim, portanto, a Inteligência da Luz e a inteligência de seu corpo pedem-lhe, assim, para 

voltar-se para seu centro e não mais depender de qualquer ajuda exterior. 

Não se trata nem de um bloqueio nem de uma anomalia, mas, sim, de um apelo de seu 

corpo, de sua alma e do Espírito, que lhe permitem posicionar-se diferentemente e, 

sobretudo, encontrar a Autonomia e a Liberdade. 

Alguns de vocês, nesse momento, têm necessidade, ainda, de vibrações exteriores, de 

consciências exteriores, de uma história, qualquer que seja, e outros entre vocês, mesmo 

não o sabendo, devem encontrar neles a nudez de sua própria consciência, a verdade de 

seu ser profundo, assim como o Espírito, para não mais depender de qualquer coisa de 

exterior a si ou, em todo caso, concebida como exterior a si. 

 

Eis a resposta da Luz. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos... 

 

Questão: há algum tempo, um estalo produziu-se em mim, com a Alegria que me 

arrasta a jogar sem aposta nem projeção, no instante presente. 

Você pode convidar-nos a permanecer imóveis? 

São posturas opostas ou complementares para acolher o Absoluto? 

 

Eu não estou certo de ter apreendido, mesmo tendo ouvido, perfeitamente, o que você 

disse. 

Então, repita a questão. 

 

Questão: há algum tempo, um estalo produziu-se em mim, com a Alegria que me 

arrasta a jogar sem aposta nem projeção, no instante presente. 

Você pode convidar-nos a permanecer imóveis... 

 

Eu não sei o que isso quer dizer «poder convidar-nos a permanecer imóveis». 

O que é que isso significa, no âmbito de uma questão? 

 

Questão: a pessoa que colocou a questão não está aqui. 
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Ela pergunta, em seguida, se o fato de jogar, de ter a alegria permanentemente é 

contrário ou complementar ao acolhimento do Absoluto. 

 

A Alegria e a Paz, o jogo sem aposta é ligado, diretamente, à Infinita Presença, ao Si, mas, 

em caso algum, ao Absoluto. 

O Absoluto não tem que ser acolhido, ele tem que ser revelado em si. 

O Absoluto é a extinção da consciência, no qual não há jogo nem projeção, nem 

espontaneidade, no qual há, simplesmente, evidência de viver o que se é. 

É claro, a tradução e a manifestação em sua dimensão pode ser proteiforme. 

Cada um, segundo a história da pessoa, traduzirá isso em palavras, em atitudes, ligadas 

não mais às suas crenças, mas, simplesmente, aos seus hábitos e, eu diria, à conformação 

tanto de seu cérebro como de seus corpos sutis. 

 

A espontaneidade, o fato de viver o que é descrito nessa questão não é um testemunho do 

Absoluto, mas um testemunho rendido ao Si e à Infinita Presença o que, eu o lembro, é, já, 

amplamente suficiente para viver a Liberdade, no momento vindo. 

 

O Absoluto não pode ser acolhido como a Luz. 

Eu diria, mesmo, que é exatamente o inverso: trata-se de uma restituição da Luz, sendo 

certo que o Absoluto é anterior à Luz. 

Não há, portanto, mais necessidade, no Liberado Vivo, mesmo se essas manifestações 

estejam presentes, nem de Luz nem de sombra, nem de bem nem de mal, nem de projeção, 

em qualquer jogo que seja ou em qualquer dimensão que seja. 

 

É preciso, portanto, bem diferenciar o que é da ordem da consciência em manifestação, 

liberada, do que é a a-consciência. 

O Liberado Vivo é espontâneo, ele também, ele pode jogar o jogo da manifestação, mas 

não se coloca a questão do que isso é, porque ele está além de todo jogo, além de toda 

dança como de toda manifestação. 

Ele permanece, o mais frequentemente, qualquer que seja sua atividade e sua projeção 

exterior, ao limite, se posso exprimir-me assim, entre o Coração do Coração ou a Infinita 

Presença, ou a Última Presença, a Morada de Paz Suprema e seu próprio 

desaparecimento. 

 

Assim, portanto, em caso algum o Si, mesmo estabilizado, em caso algum a 

espontaneidade e a alegria sem objeto pode ser outra coisa que não o que é, ou seja, uma 

manifestação da consciência que não é mais confinada, mas há, sempre, uma consciência, 

uma vez que há manifestação. 

O Liberado pode viver, exatamente, a mesma coisa, uma vez que ele segue a Inteligência 

da Luz, as linhas de menor resistência, que ele acolhe a Vida, uma vez que ele mesmo é a 

Vida. 

Ele não se coloca a questão de saber se é Absoluto, ele joga todos os jogos que a Vida 

apresenta a ele, nessa forma como em qualquer forma. 

 

Eis a resposta do silêncio. 

 

… Silêncio… 
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Questionemos... 

 

Questão: eu tive esse sonho: eu estou em uma sala, na qual um ser de polaridade 

masculina acompanha uma mulher a cantar com seu coração. 

Ele lhe propõe ensaiar, assim como à minha mãe, presente, que recusa e afasta-se. 

Eu tenho vontade de viver essa experiência e busco esse ser. 

Ele me diz para escutar meu coração e falar com meu coração. 

Eu ali chego e não me vejo viver a etapa do despertar, eu já estou desperto. 

Você pode esclarecer-me? 

 

Bem amado, eu o convido, já, a rever seu vocabulário. 

Por que você quer que isso seja um sonho? 

 

Não se esqueça das capacidades de deslocalização e de multilocalização da consciência 

nos mundos Livres. 

Isso se torna possível, hoje, pela sobreposição de seu corpo efêmero e do corpo de 

Eternidade. 

Você teve, portanto, quando do que não é um sonho, mas, sim, um transporte de sua 

consciência a outra realidade, tão real e irreal como sua própria pessoa e como esse mundo 

sobre o qual você está colocado. 

 

Existem mecanismos da consciência e, portanto, da projeção da consciência nesse mundo, 

como em todo mundo, que se abrem a vocês. 

Obviamente, não se trata de sonhos, mesmo se isso possa ter o aspecto de um, uma vez 

que sobrevém no momento em que você dorme ou no momento em que você está, em todo 

caso, em repouso, o mais frequentemente deitado. 

Esse gênero de manifestação, como outras manifestações, do qual você passa do que você 

chama o sonho ao despertar significa, justamente, que isso não é ligado ao seu despertar, 

como pela manhã e, portanto, isso não é um sonho, mas, sim, um dos aspectos da 

consciência multifocal e multinodal que se manifesta, livremente, agora e já, para você, 

como para inúmeros irmãos e irmãs humanos encarnados em sua própria 

multidimensionalidade. 

São, se você prefere, ciclos temporários ou de ultratemporalidade que o conduzem a 

experimentar diferentes consciências que nada mais são do que a sua, ela mesma, ao 

longo, eu diria, de linhas de tempo paralelas, existentes de modo sincrônico à realidade que 

eu qualificaria de habitual, encarnada nesse mundo. 

 

Não veja, através dessas deslocalizações de consciência ou viagens na ultratemporalidade, 

coisas a explicar ou a compreender, mas, simplesmente, experiências da consciência para 

viver e deixar fluir, livremente. 

Mesmo nisso, você não pode pendurar-se, mesmo nisso, você não pode ser o proprietário 

dessas experiências da consciência multifocal ou multinodal. 

Elas também, essas experiências, fazem apenas passar, e vão expirar, do mesmo modo, 

quando do momento coletivo. 

Nada há em que prender-se, nada há em que colocar-se, há apenas que atravessar o que a 

Inteligência da Vida e de sua própria consciência o faz viver nesses momentos. 

 

A repetição dessas experiências, em suas diferentes formas é, para cada um, a ocasião de 
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ver a que vocês se seguram, e o que vocês aceitam: o sacrifício e a doação. 

O conjunto de experiências e, mesmo, os reencontros em meio aos povos elementares não 

estão aí por curiosidade, não estão aí para dar-lhes elementos de vida desses povos, mas, 

bem mais, para permitir-lhes atravessar isso e chegar, enfim, à vivência de que tudo isso se 

desenrola em vocês, em sua eternidade, mas não depende de vocês nesse mundo. 

É assim que se produz a mais exata das sobreposições entre o efêmero e o Eterno. 

Qualquer que seja a forma que tome a experiência, quer seja em sonho, quer seja em 

consciência deslocalizada ou multilocalizada, não se demorem ali, não se demorem mais, 

contentem-se, simplesmente, em atravessar isso com graça, com elegância, com leveza e 

em paz, sem procurar apreender-se de qualquer dessas experiências, porque ela não está 

aí para aportar-lhes alguma coisa, mas, simplesmente, para restituí-los para si mesmos. 

 

Então, atravessem isso do mesmo modo que vocês atravessam suas ocupações 

quotidianas, e deixem, livremente, a Inteligência da Vida e da Luz permitir estabelecer, em 

vocês, a permanência do estado de Graça. 

Toda busca sobrevém nesses momentos ou ulteriormente, toda busca de sentido, de 

explicação, de identificação afasta-os, doravante, do que vocês são. 

É preciso, quaisquer que sejam as circunstâncias – tanto da consciência comum como da 

supraconsciência manifestável a vocês, nesse momento –, superar tudo isso, transcendê-lo. 

Observem apenas a paz e a Alegria que decorrem dessas experiências, quando vocês 

aceitam soltá-las sem ali interessar-se, porque elas já passaram no momento em que você 

sai delas. 

 

Tudo o que é passado, mesmo o mais transcendental, não é hoje, e tornar-se-á, cada dia 

um pouco mais, de seu tempo que se escoa, um obstáculo cada vez mais potente para sua 

liberdade, pelo menos até o momento coletivo. 

O conjunto dessas experiências traduz, simplesmente, a adequação do Eterno e do 

efêmero, através de diferentes formas, de diferentes experiências, de diferentes níveis 

dimensionais ou vibratórios, mas vocês nada são de tudo isso. 

Aí está o aprendizado, aí está a compreensão verdadeira do que lhes acontece. 

 

Não há história a procurar, não há causalidade a buscar, não há explicações que 

mantenham a rota em relação ao que vocês são: sem forma, sem história, sem memória, 

sem passado e sem futuro. 

 

Naquele momento, vocês impulsionarão, naturalmente, se isso for necessário para vocês, o 

processo de dissolução da alma, e deixam estabelecer-se a vacuidade na qual nenhuma 

forma, nenhuma história, nenhum cenário é necessário, mesmo o mais extraordinário. 

O tempo das histórias está, agora, terminado e concluído, o tempo das experiências 

também. 

É tempo de viver o reencontro – com vocês mesmos –, mesmo se isso passe, ainda, por 

essas histórias multifocais ou multinodais, mesmo se isso passe, ainda, pelo reencontro 

com os povos da natureza ou com um dos Anciões, uma das Estrelas ou qualquer membro 

que seja da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. 

Tudo isso representa apenas pretextos para voltá-los para si mesmos e estabelecer-se, sem 

esforço, na vacuidade da Morada de Paz Suprema, na Alegria sem suporte e, sobretudo, na 

Alegria sem história e sem cenário. 

Apreendam isso e soltem tudo, então, vocês ficarão livres, instantaneamente. 
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É a isso que eu os convido e que eu os convidei, já há um mês. 

 

Eis a resposta do silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos... 

 

Questão: nesses tempos reduzidos, cristais como a fluorita rombóide ou a tanzanita 

revelam-se para ajudar-nos a viver nossa eternidade. 

A pedra do Absoluto vai revelar-se em breve? 

 

Bem amado, cada cristal, em si mesmo, qualquer que seja, o mais vil aos seus olhos como 

o mais raro aos seus olhos, é portador do Absoluto. 

Sua geometria, sua forma, sua composição, sua cor são apenas manifestações do Absoluto. 

Contudo, existe um cristal cuja ressonância ao Absoluto é, certamente, a mais evidente e a 

mais próxima, trata-se do cristal azul de Sírius, aportado pelos Elohim e escondido em 

cavernas na América Latina. 

Esse cristal nada mais é do que uma cópia, se posso dizer, conforme, do núcleo cristalino 

da Terra e da vibração de Sírius. 

 

Assim, portanto, certo número de cristais, o mais frequentemente de cor azul, pode 

fornecer-lhes uma ajuda até o limiar do Absoluto em vocês. 

Ele é utilizado de diferentes modos e, aliás, preconizado pelo Arcanjo Anael ou por alguns 

intervenientes quando de alguns trabalhos. 

 

A pedra a mais difundida é, obviamente, a safira azul, pedra que reporta e remete ao 

Espírito e, portanto, também, ao Absoluto. 

 

A forma hexagonal, assim como a forma nomeada romboédrica são as formas arquetípicas 

que lhes permitem sair do tempo, de maneira cada vez mais facilitada, ou seja, reencontrar-

se no coração do Si, no coração da Infinita Presença, no Coração do Coração. 

Para alguns de vocês isso pode ser uma ajuda, para outros, não, cabe a vocês testar, cabe 

a vocês tentar. 

O azul remete-os não, unicamente, ao cristal azul de Sírius, mas, também, ao que foi 

chamada, pelo bem amado João, a Obra no Azul ou a fusão dos Éteres. 

 

Todos os cristais cuja cor é azul, todos os cristais em forma de dodecaedro, e qualquer que 

seja esse dodecaedro, remete-os à Existência, ao seu coração, por ressonância vibral e por 

possibilidade de acolhimento dessa vibração, dessa forma que se aproxima mais da 

estrutura de Eternidade, não de seu corpo de Existência, mas, antes de tudo, revelação de 

toda forma existente no que foi nomeado o tetrakihexaedro. 

 

É-lhes, portanto, possível – e isso, a questão foi colocada – ou ter uma forma de rejeição 

dos cristais, naquele momento, há um convite para cruzar o limiar ou, ao contrário, para 

beneficiar-se, ainda, do influxo dessas codificações de Luz através de diversos cristais, 

como em outros meios, aliás, mas, no que concerne aos cristais, existe certo número de 
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cristais a privilegiar. 

Eles não têm, necessariamente, que ser agenciados segundo um protocolo preciso, mas, 

simplesmente, entrar em contato com seu efêmero, em qualquer ponto desse corpo. 

Entre eles há, é claro, a safira azul, o quartzo Aqua Aura, a tanzanita, a alexandrita, a 

celestita, o lápis lazuli e tantos outros, ainda, que se aproximam do violeta, como, por 

exemplo, a turmalina nomeada indigolita. 

 

Como vocês o constatam, talvez, alguns de vocês que utilizam os cristais há certo tempo, o 

agenciamento dos cristais segundo uma ordem precisa sobre o corpo ou ao redor de vocês 

torna-se cada vez menos indispensável. 

A codificação vibratória de um cristal em sua essência penetra, de imediato, diretamente, 

sua consciência, sem, necessariamente, passar pela energia nem pela vibração. 

Sua consciência é, portanto, a priori suficientemente expandida para reconhecer-se na 

vibração que vocês encontram em um determinado cristal, sobretudo, eu o repito, para os 

cristais azuis. 

Existe, é claro, uma infinidade de outros, cabe a vocês descobri-los. 

Eu não posso, infelizmente, nomear a todos, mas a safira azul é, eu diria, o chefe da fila 

deles, assim como pedras mais raras, que contêm o que são nomeadas «terras raras» ou 

minerais metálicos, mesmo se esses minerais estejam em quantidade relativamente pouco 

abundante em um determinado cristal. 

Um átomo desse mineral na estrutura de um cristal basta para contatar sua consciência. 

 

De outro lado, eu lhes falei, também, de sistemas cristalinos hexagonais ou romboédricos 

que podem ter, também, uma utilidade para permitir-lhes sair de toda história, de todo 

cenário e, também, do tempo, ou seja, colocar-se no Aqui e Agora, Hic e Nunc, 

independentemente de sua pessoa. 

 

Eis a resposta do silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: quando de seu último reencontro e tentação de Māra, Siddhartha tocou o 

solo, dizendo: «A terra é meu testemunho.». 

O que significava ele por esse gesto e essas palavras? 

 

Nesse mundo, se não há testemunho, em sua Terra – o solo dessa Terra, como seu corpo, 

que é oriundo da terra, eu o lembro a vocês – o que quer que vocês digam disso e o que 

quer que pensem disso, quaisquer que sejam suas origens ou linhagens estelares, o corpo 

pertence à terra, ele retornará à terra, ou ao fogo, se vocês preferem queimá-lo. 

Isso quer dizer que tudo o que é Despertar, que tudo o que é Liberação ou Realização, em 

uma terminologia diferente e, em especial, budista, quer dizer que o que não se imprime na 

carne é uma ilusão total. 

Enquanto não há encarnação da Luz no mais profundo de sua carne, e não, unicamente, de 

sua alma ou de seu Espírito, não pode ali haver estado de Buda. 

 

A Budidade consiste em transmutar o conjunto de sua matéria e não, unicamente, sua 

consciência. 

Aí está o ensinamento, em especial, reproduzido no que foram nomeados os sutras do 
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Diamante, bem mais tarde, após a passagem de Buda. 

 

Enquanto o puro Espírito não tenha tocado, fecundado e transmutado sua matéria e sua 

pessoa, vocês estão sujeitos à dualidade, vocês estão sujeitos à causalidade. 

O Espírito deve fecundar a carne, qualquer que seja a evolução dessa carne, para que a 

consciência seja, efetiva e concretamente, liberada, tanto da referida carne como da alma, 

para ser um Espírito livre. 

Enquanto não há encarnação da Luz e do Espírito em cada uma das parcelas desse corpo 

de carne, vocês não podem render testemunho da Verdade. 

É isso que quis significar Buda, do mesmo modo que é isso que significou Cristo na cruz. 

 

Eis a resposta do silêncio. 

 

... Silêncio... 

 

Questionemos... 

 

Questão: nós não temos mais questões, nós lhes agradecemos. 

 

Permaneçamos juntos, no silêncio da Graça, em comunhão e no desaparecimento. 

 

Eu me dou a cada um de você, como cada um de você se dá a mim na mesma Graça, na 

mesma evidência. 

No mesmo tempo, como em todo tempo, eu estou aí, como você está aí. 

 

Esqueça-se de sua forma, como se esqueça de toda forma. 

Você, o não nascido, aquele que não morre, jamais, ouça-se no mais profundo de si, no 

íntimo de seu coração, no íntimo da Verdade, aí, onde não há mais palavras, aí, onde não 

há mais Presença, aí, onde não há mais consciência, aí, onde nada mais há a perceber ou a 

sentir ou a ser, o que supera, assim, a noção de ser e de não ser, na Liberdade você é. 

 

Em qualquer forma que você esteja, em qualquer idade que você tenha, em qualquer estado 

que você esteja, desperto ou adormecido, liberado ou prisioneiro, de si mesmo ou das 

circunstâncias, escute. 

Escute e ouça esse neant. 

 

Aí está o que você é, aí está o que cada um de você é, tanto em mim como nele. 

 

Reconheça-se, além de toda consciência ou de todo cenário. 

 

Seja a Vida, e não uma vida em uma forma. 

 

Seja o Verdadeiro, e não uma verdade fragmentada. 

 

Sem condições e sem restrições, isso está aí. 

Acolha a doação da Graça e desperte porque, em definitivo, você jamais dormiu. 

 

Seja presente e seja ausente. 
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Esqueça-se de tudo, para compreender e viver que você é o Tudo. 

 

Esqueça-se de si e esqueça-se de mim. 

Esqueça-se de cada um, não para desviar-se deles, mas, sim, para fazê-lo seu, além de 

toda posse e de toda restrição. 

 

Ouça. 

Ouça e veja. 

Coloque-se comigo. 

 

Escute. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe o Fogo do Amor transfigurar o que faz tela. 

 

… Silêncio… 

 

Coloque-se em seu Templo. 

Porte sua consciência aí, onde ela não pode estar, aí, onde ela desaparece. 

Aí, onde o Amor não pode conhecer seu contrário, seu oposto ou seus limites. 

 

… Silêncio… 

 

Aí, aí você está, às portas do indizível. 

Não tenha medo, nenhum limiar e nenhuma porta está na realidade e, em definitivo, 

presente. 

Há apenas isso, e tudo isso. 

 

… Silêncio… 

 

Você ali está. 

Não há deslocamento, não há movimento e, no entanto, tudo ali está. 

 

… Silêncio… 

 

Anterior a toda forma, eu lhe falo. 

Quaisquer que sejam minhas palavras, elas o convidam a ir além, a atravessá-las e a 

depositá-las. 

Guarde apenas a essência, que é sua essência. 

 

… Silêncio… 

 

De fato, há apenas uma questão que deve ser incessante, não para procurar a resposta 

dela, mas para que ela chegue, por si mesma, uma vez que você tiver esgotado todas as 

histórias, todos os cenários e todas as suposições: quem sou eu, quem é você? 
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Então, por fulgurância ou por etapas, você desvenda, em você, o supérfluo de toda história, 

de toda vida e de todo cenário, como de toda dimensão, não porque ela não exista, mas 

porque você é bem mais do que todas as dimensões reunidas. 

 

Você não é uma parcela da Verdade, você não é uma forma, você não é uma história, você 

não é um objetivo nem uma busca. 

 

Quem é você? 

 

Descubra-se. 

 

… Silêncio… 

 

Nada nomeie, nada classifique, não julgue. 

Ame e seja livre. 

 

Saboreie o néctar de sua eternidade. 

 

Transfigure-se você mesmo. 

 

Remova os hábitos da consciência, ponha-se a nu, nada esconda. 

Nada rejeite nem aceite. 

 

… Silêncio… 

 

Aí, não há nem você nem eu. 

Aí, onde não há ninguém e, no mesmo tempo, toda a vida e toda pessoa. 

 

… Silêncio… 

 

Emirja de si mesmo, dê-se à luz. 

Na lei do Um, que não conhece outra lei que não aquela que é, e que é Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Você me ouve? 

E você se ouve no silêncio? 

 

… Silêncio… 

 

No mesmo tempo do eterno presente, revele e constitua o que é e o que não é. 

Entre o ser e o não ser não há que escolher, não há distância nem separação. 

Tudo é Um. 

 

Viva-o. 

Não há freios, não há obstáculos. 

 

… Silêncio… 
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Aqui e agora. 

 

… Silêncio… 

 

Você está pronto. 

Não há melhor momento do que aqui e agora. 

 

Coloque-se, aí, onde o tempo nada decide, aí, onde o corpo não pode impedi-lo ou restringi-

lo. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse silêncio, tão pleno e tão vazio, você não faz mais diferença entre o pleno e o vazio. 

Onde está o pleno? 

Onde está o vazio? 

 

Repouse. 

 

… Silêncio… 

 

Nada aguarde e nada espere, nem de você nem de mim, esteja, simplesmente, aí, presente 

e ausente ao mesmo tempo. 

Aí está seu verdadeiro, aí está o Verdadeiro. 

Nutra-se disso, porque aí está a festa do rei, que o saciará, para sempre, de toda busca. 

 

… Silêncio… 

 

Ame-me, como eu o amo. 

Ame e acalente cada um como si mesmo, e como a forma que você ama mais, não veja 

mais diferença e não faça diferença porque, no Espírito, não há disso. 

Só a forma e sua pessoa percebem uma diferença, mude seu olhar. 

 

Ao olhar cada um, você se vê a si mesmo. 

 

... Silêncio… 

 

Nessa Paz, você é convidado à Eternidade, ao Infinito. 

 

Eu não o deixo, mas reencontre-me, em você, na natureza, em qualquer outro, daqui ou de 

alhures. 

Nada mais há a olhar, porque qualquer outro olhar afasta-o disso. 

 

… Silêncio… 

 

Eu me retiro no silêncio de seu coração, aí, onde eu não estou, jamais, ausente, aí, onde eu 

sou você, como você é eu. 
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… Silêncio… 

 

Permaneça assim todo o tempo que lhe é necessário, antes de sair do não tempo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu abençoo, novamente, sua Presença e sua Ausência, porque o Amor é bênção, porque o 

Amor é Luz. 

 

Volte para si, progressivamente e à medida que eu entro em você, na totalidade. 

 

Ame-se porque, ao amar-se, você amará cada um de maneira igual e total, além de toda 

condição, de todo limite e, sobretudo, de toda forma e de toda história. 

 

Deixe-me sorrir em você. 

 

… Silêncio… 

 

Eu estou aí, eu estou por toda a parte, como você está. 

 

Permaneça na Paz e eu me calo agora. 

 

Após ter-me escutado, após ter-me lido, tome um pouco de tempo para permanecer em 

você, na natureza ou em seu leito, ou com outro de você, pouco importa. 

 

Eu o amo, eu o amo, eu o amo. 

 

Eu me calo, eu permaneço aí, e eu lhe digo até muito em breve, para novas palavras, para 

uma nova ronda e para um novo silêncio. 

 

Eu lhe digo até sempre. 

 

---------- 

Publicado por: Blog Les Transformations  
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ERILIM – Dragão da Terra – Julho de 2016 

 

IMPESSOAL E POVOS DA NATUREZA 

 

Eu sou Erilim, dragão da Terra. 

Permitam-me abençoá-los no sopro que eu sou. 

 

… Silêncio… 

 

Eu já tive a ocasião de exprimir-me entre vocês, e eu me regozijo de vir voltar a falar com 

vocês. 

Além de algumas coisas que eu tenho a dizer-lhes e que serão breves, é-me permitido, 

hoje, deixar-lhes, em seguida, a palavra, para questionar, não sobre vocês, mas sobre nós. 

 

Há algum tempo, eu lhes exprimi qual era nossa função nesses tempos da Terra, em 

relação ao aspecto puramente físico do manto da Terra, para permitir, de algum modo, a 

essa Terra, no momento vindo, realizar-se em sua dimensão nova, sem desordens outras 

que não aquelas da Inteligência da Luz. 

 

Inúmeros de vocês, aqui, vieram ao nosso reencontro, e eu lhes agradeço, em nosso 

espaço, no qual nós vivemos. 

Nossa comunidade de dragões é constituída, como eu o disse, de um número limitado de 

dragões. 

Nossa comunidade chama-se a comunidade de Hermio. 

Existem numerosas comunidades de dragões, não tão disseminadas como os elfos, não tão 

alastradas como as ondinas ou como os habitantes da floresta e da Terra. 

 

Nosso sopro, independentemente de sua capacidade para reencontrar-nos nesse lugar, é 

destinado, vocês compreenderam, sobretudo, a agir na Terra, e de maneira indireta, em sua 

terra, ou seja, sua carne. 

Não direta e individualmente, mas ao agir, diretamente, no manto terrestre, nós preparamos, 

de algum modo e, isso, de maneira coletiva e não individual, sua carne dessa Terra para 

esse reencontro, tão esperado ou tão temido, com o que vocês são. 

 

Em nossa comunidade, como em toda comunidade de dragões, nós recebemos e 

percebemos as codificações vibratórias de Luz. 

Elas, para nós, não são palavras nem discursos, mas, sim, impulsos para certo tipo de 

ações, em alguns lugares da Terra. 

Eu não voltarei à nossa ação sobre o manto terrestre, eu falei disso, longamente, mas, 

dadas suas capacidades novas para reencontrar-nos, de diversas maneiras, é, talvez, 

importante, dar-lhes referências, não sobre nossa vida, mas sobre nossos próprios 

reencontros, sobre nossa constituição e sobre tudo o que pode interrogá-los, questioná-los 

sobre nós. 

 

Nós estamos entre as consciências as mais antigas, aqui como por toda a parte nos 

mundos, em todas as dimensões. 

Nosso papel não é uma função de administração de territórios da consciência, mas, bem 

mais, de vigiar pela harmonia desses códigos de Luz presentes em toda dimensão, quanto à 
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liberdade da expressão da consciência. 

Antes de tudo, nós respeitamos toda forma, em qualquer dimensão que ela esteja. 

Nossa única função, se posso dizer, é de estar aí, vivos, e de defender o que há a defender 

para vigiar, aqui como por toda a parte, para que os códigos de Luz sejam transmitidos de 

maneira uniforme e regular, conformando-nos, devido à nossa natureza, sem qualquer 

vontade de nossa parte, a esses códigos de Luz e, portanto, à Inteligência da Luz. 

 

Nós trabalhamos, obviamente, no Elemento Fogo, mas, também, no Elemento Terra, em 

qualquer terra que seja, o Elemento Terra está presente, de maneira, certamente, mais sutil, 

em toda dimensão, e permite a expressão e a manifestação da consciência, tanto nas terras 

situadas alhures como nos céus situados alhures. 

 

Nós não podemos comparar nosso funcionamento e o seu, mas há, em vocês, mesmo aqui, 

como por toda a parte na Terra, como em nós, a mesma chama. 

Simplesmente, nossa chama é orientada diferentemente da sua. 

Ela não pode, jamais, apagar-se, de qualquer forma, nem, mesmo, ser diminuída. 

 

Como vocês sabem, eu sou o mais jovem da comunidade de Hermio. 

Nós não somos dependentes de um corpo ou de uma forma, mesmo se preferimos 

manifestar-nos na forma que vocês nomeiam dragão. 

Aliás, esse nome é específico da Terra e não é a vibração que nós portamos em outros 

lugares, mas a estrutura, em qualquer dimensão que seja, é idêntica. 

Nosso corpo de Existência ou corpo de manifestação, a forma que suas representações nos 

têm dado na Terra, do tempo em que nós éramos cortados uns dos outros, qualquer que 

seja nossa filiação. 

 

Hoje, e de maneira cada vez mais extensiva, nós estamos, doravante, autorizados a visitá-

los, nós também, a acompanhá-los algum tempo, a penetrar em suas auras e a permanecer 

ao lado de vocês. 

Por nossa presença, amorosa, simplesmente, nós mudamos seu olhar a partir do instante 

em que vocês nos abrem a porta para que nós os acompanhemos algum tempo. 

 

Assim, desse modo, inúmeros de vocês que vieram ver-nos nesses lugares, em nossa 

comunidade, são divididos com alguns de nós. 

Isso não deve colocar-lhes problema algum, porque nós somos... não limitados por uma 

única forma, isso já lhes foi explicado pelos Anciões, parece-me. 

Nós somos uma forma, como podemos ser a mesma consciência em múltiplas formas. 

Nós não somos, portanto, tributários de uma forma precisa ou de um envelope preciso, mas 

nós recriamos essa forma à saciedade, quando a necessidade faz-se sentir para nossos 

irmãos humanos reencontrados. 

 

Quando vocês têm a chance de reencontrar-nos, ou quando têm a chance de levar-nos, se 

posso dizer, com vocês, nós lhes transmitimos nosso Fogo original. 

Esse Fogo vibral é, certamente, o mais próximo, em seus efeitos, do que foi nomeado o 

Fogo Ígneo. 

Nós insuflamos, em vocês, a quintessência do Elemento Fogo, que lhes dá, ao mesmo 

tempo, a queimar o que pode restar, em vocês, a consumir, concernente ao efêmero e ao 

que morre, bem como favorecer, assistir à sua ressurreição, pelo Fogo do Coração no Fogo 
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do Espírito. 

Nós acompanhamos, portanto, de algum modo, seu batismo no Espírito, quando é chegado, 

para vocês, viver isso. 

 

É claro, não há obrigação. 

Inúmeros de vocês já estão liberados, vocês não têm necessidade de nossa Presença nem 

de transportar-nos, se posso dizer. 

Para alguns de vocês, é necessário ter o que eu qualificaria de um pequeno golpe de Fogo, 

para ajudá-los no desengajamento de si mesmos, em suas crenças, em suas certezas 

ligadas a esse mundo, o que permite às certezas da Eternidade preenchê-los, regá-los. 

 

Nós participamos, portanto, à nossa maneira, da instalação do Fogo do Espírito, da limpeza 

de seu Templo, e nós favorecemos, nesse momento mesmo, a ativação do que vocês 

nomeiam as Portas inferiores de seu corpo, aí, onde está alojado o Fogo, aí, onde está 

alojado o próprio princípio da alquimia, da transmutação e da transformação da forma, como 

da consciência. 

 

Eu lhes digo isso não, unicamente, para vocês, é claro, aqui, mas a todo lugar da Terra, se 

lhes acontece de constatar que vocês estão acompanhados por um dragão. 

Obviamente, nós os acompanhamos e vocês nos transportam e, naquele momento, nós não 

podemos conservar o mesmo tamanho que aquele que temos quando voamos em seus 

céus. 

Nós os acompanhamos sob uma forma reduzida de tamanho. 

Aliás, alguns de vocês não compreendem como podemos passar de uma forma de várias 

dezenas de metros a algumas dezenas de centímetros sem qualquer dificuldade, a recriar à 

vontade, eu o repito, nossa forma, no tamanho que desejamos. 

 

Nós os acompanhamos, o mais frequentemente, na altura de seu coração, lateralmente, do 

lado esquerdo. 

Devido, mesmo, à ativação da parte terminal do que vocês chamam, eu creio, o Canal 

Mariano, nós nos mantemos em seu Canal Mariano, mas ao mais próximo de seu coração, 

não muito longe da Porta nomeada Unidade. 

E dali nós agimos em vocês, quando isso é necessário, quando seus próprios códigos de 

Luz entram em ressonância, se posso dizer, com nossos próprios códigos de Luz e os 

códigos de Luz derramados sobre a Terra. 

Alguns desses códigos de Luz são-lhes conhecidos, eles foram, aliás, nomeados as chaves 

Metatrônicas, mas existem outros, que lhes são totalmente impronunciáveis e não 

evocáveis, mas que estão, entretanto, bem presentes em vocês, sobretudo, no que 

concerne às Portas que estão situadas em sua pélvis e à frente de seu corpo, e atrás, ao 

redor do sacrum. 

 

Pouco importa, vocês não têm necessidade de conhecer a pronúncia, difícil para vocês. 

Mas se vocês constatam nossa Presença, quer seja ao ver-nos ou, o mais frequentemente, 

ao perceber a vibração da Porta Unidade e de uma das duas Portas conjuntas, Profundeza 

ou Precisão, isso quer dizer que nós estamos aí e que trabalhamos com esses códigos de 

Luz no refinamento – eu creio que é a palavra adaptada – de sua condição eterna. 

 

Vocês têm, também, a possibilidade, como o disseram os elfos, de conectar-se a nós, onde 
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quer que vocês estejam, nós os encontraremos, estejam certos, se isso é necessário para 

vocês. 

Ainda uma vez eu esclareço, também, que nós não podemos fazer o trabalho em seu lugar 

– o sacrifício de si mesmos –, mas nós lhes damos os ingredientes, se posso dizer, para 

finalizar essa grande obra. 

Não se trata mais de uma obra colorida, como havia sido explicado através das diferentes 

obras vividas durante esses anos para vocês, que foram nomeadas por cores, eu creio, 

nomeadas a Obra no Amarelo, a Obra no Negro, a Obra no Azul e a Obra no Branco. 

 

Mas nós permitimos, simplesmente, a esses códigos de Luz, que lhes são, ainda, 

desconhecidos, estabilizar o que deve sê-lo, se isso lhes corresponde, antes do Apelo de 

Maria. 

Eu quero dizer com isso que vocês não são obrigados a perceber nossa forma, mesmo 

reduzida, em seus campos de Luz ao redor de si, mas, simplesmente, saibam que, se vocês 

percebem uma vibração em uma das Portas seguintes: Profundeza ou Precisão, ou na 

Porta Unidade, isso quer dizer que nós estamos instalados, um de nós, é claro, instalado 

sob sua redução de forma, ao seu lado, não longe de seu coração, em seus campos 

áuricos, para permeabilizar, se posso dizer, o que pode sê-lo e o que deve sê-lo. 

Nós somos, eu diria, os trabalhadores da última hora, que permitem regular tanto a Terra 

como sua carne – e não sua consciência – para que sua consciência eterna encontre-se, de 

algum modo, ajustada e confortável em suas estruturas. 

 

Essa ação prosseguirá, para alguns de vocês, até o Apelo de Maria. 

A comunicação conosco, mesmo se ela se faz ao ver-nos ou por palavras, não é a 

comunicação essencial. 

O essencial é o que eu acabo de detalhar, concernente à nossa presença e nossa ação 

silenciosa, mesmo se ela seja visível, em suas Portas e, em especial, nessas Portas. 

Nós agimos pelo sopro, nós agimos pela vibração, quer vocês percebam, aliás, para 

inúmeros de vocês, em suas Portas inferiores ou na Porta Unidade. 

A partir do instante em que vocês percebem essa vibração em uma dessas três Portas, 

estejam certos de que um pequeno dragão está com vocês. 

Não há que trocar em um modo verbal, eu diria, mesmo, que nosso aporte não seja, 

absolutamente, do mesmo tipo que o que pode produzir-se com os Anciões, com as 

Estrelas, com vocês mesmos e entre vocês, eu diria. 

Essa forma de comunicação não lhes é conhecida. 

Ela não passa, tampouco, pela linguagem vibral suméria original, mas ela passa, 

diretamente, pelo que eu nomearia, se vocês o quiserem, a Informação-Luz. 

 

Essa Informação-Luz, como eu tive a oportunidade de dizê-lo, visa preparar sua carne – e 

não sua consciência, porque só vocês mesmos podem fazê-lo. 

Mas a preparação da carne, qualquer que seja o futuro dessa carne, é importante, tanto 

para vocês como para a própria Terra, não mais como ancoradores ou semeadores de Luz 

ou, ainda, efusionadores de Luz, mas para permitir, também, a estabilidade da Terra e a 

estabilidade do que vocês nomeiam, eu creio, a consciência coletiva ou o inconsciente 

coletivo da Terra, para permitir o pleno cumprimento do plano da Ressurreição, em sua fase 

final, iniciado, como vocês sabem, pelo Apelo de Maria. 

E até o planeta grelha nomeado terminal – não, perdão, final – tal como o Comandante 

falou-lhes, durante numerosos anos. 
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Não vejam, portanto, a comunicação conosco como uma troca de informações no sentido 

em que vocês o entendem e concebem, mas, verdadeiramente, como um aporte de códigos 

de Luz, mais finos, mais aguçados do que as chaves Metatrônicas ligadas, por exemplo, aos 

seus novos corpos, e ligadas ao silabário Gina Abdul OD-ER-IM-IS-AL. 

Não há, aliás, frequências sonoras audíveis, mas, simplesmente, essa vibração, intensa por 

vezes, que vibra no lugar e que não circula, em uma das três Portas que eu nomeei, ou, 

mesmo, duas ou três delas. 

 

Isso quer dizer, simplesmente, que existe um meio muito simples de saber se vocês estão 

acompanhados, neste período preliminar ao Apelo de Maria: se vocês percebem a vibração 

em uma dessas Portas, vocês estão acompanhados por um dragão, que se aloja sob uma 

forma reduzida, entre seu Canal Mariano, em sua parte terminal, e seu coração. 

 

Nós não forramos o Canal Mariano, como o fazem algumas Estrelas, para favorecer a 

comunicação com essas Estrelas, assim como nossa presença, e essa codificação que nós 

depositamos, não é destinada a estabelecer uma comunicação conosco. 

Esse não é o objetivo, mesmo se ela se produza e mesmo se ela seja interessante, tanto 

para vocês como para nós. 

O objetivo é, verdadeiramente, preparar seu corpo e permitir evacuar, também, o que pode 

resistir em vocês, não ao nível de sua consciência, eu o repito, mas, diretamente, em seu 

corpo. 

Portanto, não fiquem perturbados se lhes acontece, neste período, de viver eventos ao nível 

corporal que possam ser, por vezes, um pouco desconcertantes, ou que os interrogam 

sobre a causalidade do que se desenrola em seu corpo. 

Nada de nefasto pode decorrer daí, mesmo se isso possa parecer-lhes, em um primeiro 

tempo, contrário à ordem de seu corpo. 

 

Nós fazemos apenas preparar a chegada total da Luz, não mais por ondas, como vocês as 

tiveram até agora, mas na totalidade, sobre a Terra, através do Sol e através das 

irradiações ditas cósmicas. 

 

Por que eu lhes digo isso? 

Não para satisfazer uma curiosidade e, sobretudo, bem mais, para evitar-lhes procurar uma 

causalidade ou uma explicação para o que vive seu corpo, mesmo se sua consciência 

esteja perfeitamente liberada, ela mesma, desse corpo. 

Nada de grave, simplesmente, no máximo, dores e eventos que sobrevêm de modo abrupto 

em seu corpo que, eu os lembro, não são de nossa responsabilidade, mas, justamente, da 

adaptação, cada vez mais fina, à sua eternidade, o que permite expulsar, eliminar tudo o 

que pode estar engramado, ainda, em seu corpo de carne, sem estar, contudo, em sua 

consciência que, eu os lembro, torna-se cada vez mais livre em relação a esse corpo de 

carne. 

 

Mas esse corpo de carne, qualquer que seja o estado dele, que é o seu, deve apresentar 

certo número de características, importantes para alguns, não para todos de vocês, para 

acolher Cristo, o Apelo de Maria e a Liberação consecutiva, anterior aos cento e trinta e dois 

dias, para permitir-lhes viver sua atribuição vibral e seu destino em toda tranquilidade. 

Quer vocês conservem esse corpo de carne ou não, não faz qualquer diferença, tanto para 
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nós como para vocês. 

 

Não há necessidade de nomear-me ou de nomear outro dragão que vocês tenham 

encontrado, porque nossa conexão, uns aos outros, não tem necessidade, por exemplo, 

como os elfos, de mensageiros, uma vez que nós somos, todos, inteiramente livres em sua 

dimensão, agora, para irmos onde bom nos pareça e onde seja necessário, sem passar, 

como os elfos, por circuitos específicos ou estados da consciência específicos ao nível da 

consciência de Gaia. 

Nós não temos, portanto, necessidade de retransmissão ou de vórtices para tornar-nos, em 

vocês, o vórtice de Fogo que vai trabalhar, de algum modo, para refinar sua carne, para 

viver o que ela tem a viver no momento do Apelo de Maria. 

 

Isso permitirá, é claro, à sua consciência dar-se conta, para aqueles que nos portam e 

transportam-nos durante algum tempo com eles, nós interviremos, diretamente, nas 

estruturas corporais. 

Nós não temos a intenção de trocar com vocês, como o fazem, por exemplo, os elfos ou 

outros povos elementares. 

Nossa função, eu lhes disse, é coletiva na Terra e individual, para alguns de vocês, mas não 

passa por discursos nem por aspectos visuais, mas, sim, diretamente, por esse aspecto 

vibratório nas Portas que eu nomeei. 

 

Vocês não têm a necessidade, tampouco, de conhecer nossos nomes, vocês não têm 

necessidade de reconhecer-nos na forma que adotamos quando entramos em seus campos 

de Luz, mas, simplesmente, identificar-nos através da vibração de uma dessas três Portas. 

Naquele momento, se vocês perceberam isso ou se o percebem, em um futuro mais ou 

menos próximo, saibam que vocês nada têm de específico a fazer, se não é deixar 

desenrolar-se a vibração que se revela ao nível dessas Portas. 

O trabalho faz-se automaticamente, ao nível de sua carne. 

 

Aí estão os alguns elementos, muito densos, que eu tinha a transmitir-lhes. 

Se existem, em relação a esse processo ou, eventualmente, em relação ao nosso 

funcionamento comunitário, se posso dizer, questionamentos, então, eu os escuto com 

grande prazer, o que me permite, agora e já, para vocês aqui presentes como para aqueles 

que escutarão ou lerão o que eu transmiti, transportar-me com vocês, ou um dos membros 

de nossa comunidade, daqui ou de alhures, pouco importa. 

 

Então, eu escuto seus questionamentos. 

 

Questão: eu senti dores ao nível do sacrum o inverno todo e, desde que estou aqui, 

essas dores praticamente desapareceram. 

Isso é devido à sua presença ou a uma ação de sua parte? 

 

Cara irmã humana, se a ação é de nossa responsabilidade, mesmo se você não tenha 

percebido, você deve sentir uma das três Portas, tal como eu o descrevi. 

Se é o caso, então, sim. 

Portanto, a resposta está em você agora. 

 

Existe um equilíbrio. 
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Eu a lembro de que, a determinado momento de sua transformação, há uma Porta que se 

abriu, que é a Porta KI-RIS-TI. 

Houve um trabalho que se fez entre a parte de trás de seu corpo de carne e a frente de seu 

corpo de carne, que permite o nascimento do Embrião Crístico e de Cristo em você, e 

Daquele que vem. 

 

Do mesmo modo, ao nível de sua pélvis, existe uma frente e um atrás, parece-me. 

O trabalho atrás já começou há muito tempo, para aqueles de vocês que viveram a 

Liberação do núcleo cristalino da Terra através da Onda do Éter ou da Onda de Vida, eu 

creio, vocês nomeiam isso assim. 

 

Hoje, se você constata a ativação e a vibração de uma dessas três Portas de que eu falei, é 

evidente que a ligação, a relação, a comunicação entre a parte de trás, ao nível do sacrum, 

e a parte da frente, ao nível dos órgãos genitais e das dobras da virilha é feita. 

Se isso se faz, você pode constatar, efetivamente, um desaparecimento dos incômodos, das 

dores que vocês foram muito numerosos a sentir, ao nível do conjunto das costas ou de um 

segmento de suas costas, preferencialmente a partir do que vocês nomeiam o inverno 

anterior até hoje. 

Isso pode ser de nossa responsabilidade, isso pode ser, também, de responsabilidade da 

Inteligência da Luz, mas, também, de um dos membros da Confederação Intergaláctica, tal 

como vocês podem vivê-lo no ajuste vibral. 

A diferença perceptível é, simplesmente, como eu lhes disse, nós agimos em sua carne. 

 

Para aqueles de vocês que nos reencontram diferentemente do que no Canal Mariano, em 

sua parte terminal, que nos viram, portanto, e perceberam, vocês devem sentir ou sentiram 

um Amor amplo, muito amplo, que é apenas muito pouco conhecido do humano e que não 

se apoia na emanação do Amor, ou seja, o que vocês nomeiam o Absoluto, mas em sua 

consciência, ampliada, se posso dizer, ou expandida. 

 

O principal de nosso trabalho, eu repito, não é, para alguns de vocês, trocar ou fazê-los 

viver um processo de consciência, mas, doravante, bem mais, agir em sua carne no objetivo 

que eu defini. 

Há, portanto, apenas você que pode saber se um dragão veio desde que você está aí, mas 

isso é muito possível devido, eu diria, à nossa proximidade, mesmo se essa proximidade 

não seja determinante, uma vez que nós os vemos, onde quer que vocês estejam, sem 

qualquer dificuldade. 

Eu esclareço que nós não vemos, realmente, sua forma e seus limites, nós vemos seu 

corpo de Existência e vemos aquilo de que ele tem necessidade, quando isso é necessário, 

em relação ao nosso Fogo de que eu falei também. 

 

Vocês podem continuar. 

 

Questão: eu desejo visitá-lo na quinta-feira. 

Se eu não o percebo, posso pedir-lhe para acompanhar-me? 

 

Eu repito o que eu disse: nós apenas acompanhamos sua carne se isso for necessário, não 

contem, todos, em transportar-nos em suas questões ou em seu Canal Mariano. 

Eu lhes disse que nós não respondemos aos seus desejos, mas ao desejo de seu corpo. 
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Questão: vocês vivem em família, como os humanos? 

 

A comunidade dos dragões, em seu conjunto, é uma única família, não há outra família, não 

há família, no sentido em que vocês o entendem. 

A noção de família é um atributo específico da terceira dimensão dissociada. 

Ela não existe, absolutamente, fora dos mundos dissociados. 

Vocês não têm necessidade de família quando são livres. 

Mesmo na 3D unificada, vocês deixam um corpo, vocês ressintetizam outro corpo ou criam 

outro. 

Vocês não têm necessidade de pai nem de mãe, nem de filho. 

Como dragões, o que poderia aproximar-se mais do que vocês chamam família, é o 

conjunto da comunidade dos dragões. 

Nós somos, como dizer, transparentes, uns vis-à-vis dos outros, e nós vivemos, 

inteiramente, o fato de que cada um de nós é cada um dos outros dragões, sem qualquer 

dificuldade, o que é o apanágio da multidimensionalidade. 

 

Nós não somos congelados em uma forma, mesmo se preferimos tal forma ao invés de tal 

outra forma, mas isso não somos nós que decidimos, é a Inteligência da Luz. 

Nossa consciência não é limitada a uma forma, mesmo aquela do dragão que nós somos, 

mas nós somos todos os dragões. 

Isso lhes é incompreensível com seu cérebro, seu cérebro não é feito para isso, nem 

mesmo seu coração atual. 

Não há atribuição de forma para qualquer dragão que seja, uma vez que nós podemos 

sintetizá-lo à vontade, tanto quanto quisermos, e apresentar a mesma consciência em todos 

os corpos sintetizados, sem qualquer limite. 

 

Isso, também, é-lhes incompreensível, é claro. 

 

Questão: no entanto, você evocou o fato de que havia um dragão que era o mais 

jovem... 

 

Sou eu. 

 

Questão: … que era o responsável pela comunidade... 

 

Perfeitamente. 

 

Questão … enquanto você disse que estava ai há muito tempo, antes da chegada da 

vida sobre a Terra. 

 

Perfeitamente. 

 

Questão: como isso é possível? 

 

Porque eu prefiro um corpo jovem a um corpo velho. 

 

Questão: você apenas mudou de corpo, é tudo? 



126 
 

 

Eu mudo de corpo à vontade. 

Eu sou Erilim, mas posso ser não importa qual dragão dessa comunidade ou qualquer outro 

dragão. 

Não há fixidez da consciência junto aos dragões. 

Vocês têm tanto o hábito de funcionar no interior de um único corpo e de um só corpo que a 

coisa que se aproximaria disso, se eu procuro em suas referências aceitáveis, seria o 

processo que havia sido nomeado, parece-me, de «walk-inconsciente bidirecional», como 

foi o caso com os povos intraterrestres e os Delfinoides. 

Simplesmente, para nós, a troca de corpo acontece sem qualquer dificuldade – e a criação 

de corpo também. 

Esse é o apanágio, verdadeiramente, dos dragões. 

Portanto, efetivamente, eu sou o mais jovem da comunidade, mas sou, também, todos os 

mais antigos. 

Minha consciência é tão presente aqui, com vocês, como em cada um dos dragões da 

Terra. 

 

Questão: e o que é da cor? 

 

A cor traduz algumas funções. 

Como vocês sabem, lá em cima, nós somos de diferentes cores. 

A cor é, simplesmente, o destaque de uma codificação vibratória de Luz e, portanto, de uma 

função, talvez, um pouquinho diferente, mas nós podemos, igualmente, mudar de cor. 

Mas a cor que eu porto é a mais adaptada para nosso reencontro aqui. 

 

Questão: no ano passado, eu fui vê-lo e recebi um tratamento. 

Pode-se pedir para receber um tratamento ou são vocês que percebem a necessidade 

de um tratamento? 

 

Se você chama isso de tratamento, do ponto de vista da pessoa, você se engana, uma vez 

que nós podemos quebrar um osso, se isso é necessário. 

Portanto, não considere os cuidados como reparação de seu corpo de carne. 

Eu falei de ajuste de sua carne à Eternidade, é tudo. 

 

Nós não somos como os elfos, por exemplo, interessados, se posso dizer, pelo que vocês 

chamam a doença ou a cura; nós não conhecemos isso. 

Nós não conhecemos nem nascimento nem morte, nem fixidez na forma na qual estou, por 

exemplo, agora. 

 

Portanto, nós não somos, verdadeiramente, adaptados aos tratamentos, tais como vocês o 

entendem, nós somos adaptados, se isso é necessário para vocês, a tudo o que eu exprimi 

na preliminar às suas questões. 

 

Eu penso que seria mesmo, como dizer, perigoso e aleatório considerar um cuidado outro 

que não aquele do ajuste à sua Eternidade, e eu duvido que vocês chamem isso um 

tratamento ao nível de seu corpo de carne. 

O caso é diferente se existe, em vocês, algumas linhagens que nos permitam entrar em 

contato com vocês, não mais pelo Canal Mariano, mas, eu diria, os olhos nos olhos. 
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Aí é diferente, porque isso corresponde à sua origem estelar ou a uma de suas linhagens. 

Mas, de uma maneira geral, nós tratamos, de maneira preventiva, se posso dizer, a Terra. 

Ora, aqueles que vivem ao lado desses buracos não podem dizer, necessariamente, que se 

tratou a Terra, sobretudo se isso toca a casa deles. 

 

Questão: após tê-lo visitado essa manhã, ao sair da clareira, eu vi, diante de mim, 

uma espécie de névoa. 

Eu percebo, frequentemente, essa névoa no interior de minha casa. 

Você me garantiu que eu teria um sinal exterior da presença de um dragão junto a 

mim. 

Essa névoa é esse sinal? 

 

Então, eu lhe responderei, simplesmente, que não foi o dragão que deu esse sinal, mas a 

Inteligência da Luz. 

Os únicos sinais que nós damos, independentemente, é claro, daqueles que nos 

reencontram, eu diria, os olhos nos olhos, situam-se, exclusivamente, por sinais interiores 

de vibração nas Portas que eu enunciei. 

Mesmo se, é claro, quando de nossos reencontros e, em especial, quando nós nos 

deslocamos ou vocês se deslocam fisicamente, pode-se dizer, em nossas comunidades, 

onde tudo é possível. 

Mas o sinal o mais importante está no interior de si, através da vibração real de uma das 

três Portas que eu nomeei. 

 

Questão: desde que eu fui vê-lo, eu sinto uma forte percepção ao nível do sacrum e, 

por vezes, das Portas Profundeza e Precisão, assim como a Estrela OD, que trabalha, 

também, muito... 

 

A Estrela OD é ligada ao Elemento Terra. 

Ela é o ponto cardinal do Elemento Terra. 

Há, portanto, efetivamente, uma ressonância com ela. 

São, também, codificações de Luz, de ajuste de sua carne à sua consciência e à 

Eternidade. 

 

Aliás, ao escutar-me, ao ler-me, ou aqui mesmo, alguns de vocês sentem a Porta Precisão 

ou Profundeza. 

 

Questão: foi dito que, ao nível da Porta Unidade, havia uma fuga que correspondia ao 

fim próximo desse corpo. 

Há uma relação entre essa fuga e sua ação no ponto Unidade? 

 

Sim, nós cavamos buracos. 

A ação na carne da Terra, ou seja, o manto terrestre, por ressonância em vocês, é claro, 

onde quer que vocês estejam, mesmo se não transportem dragão, traduz-se, também, 

nesse nível. 

Nós agimos coletivamente, de maneira global, na Terra, mas eu lhes disse que seu corpo 

era feito da carne da Terra, não é? 

 

Questão: você poderia iluminar-me mais sobre a codificação? 
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É preciso, de qualquer forma, diferenciar a noção de codificação, tal como alguns de vocês 

a praticam, por diversas técnicas, e a codificação ligada à nossa presença ou à nossa ação 

no manto terrestre. 

Essa codificação é de realizar uma sobreposição e uma fusão direta, em alguns lugares, do 

Eterno e do efêmero. 

Como vocês talvez saibam, porque isso foi enunciado pelo Comandante, já há muito 

numerosos anos, a codificação que nós realizamos é, portanto, de maneira visível para 

vocês, os buracos que vocês veem na superfície da Terra e que constatam, para aqueles 

que se interessam, como sendo cada vez mais numerosos e cada vez maiores. 

Nós podemos, mesmo, evacuar, se posso dizer, toda a quantidade de água que desejarmos 

em um determinado lugar, sem que essa água evacue-se pelos buracos que fazemos. 

Há, portanto, um desaparecimento material da água, pura e simplesmente, por intermédio 

de nosso sopro. 

Isso, ainda uma vez, é destinado a favorecer o momento final. 

 

A codificação que nós realizamos não tem necessidade, como dizer..., de técnicas. 

Ela se faz por si mesma, em todo caso, quando vocês são concernidos em sua carne, de 

maneira direta, por nossa presença, simplesmente. 

Nossa presença, como a presença de outros elementais, como vocês puderam reencontrá-

los, tem efeitos. 

Ao nível dos elfos, há os vórtices ditos de quinta dimensão, que são cada vez mais ativos, e 

isso lhes foi, eu creio, desenvolvido. 

Nós, nós entramos em vocês, não em sua consciência, mas em seus campos de Luz, em 

uma região precisa, que está a meia distância, se posso dizer, entre a Porta Unidade e o 

centro do coração, ou seja, em um dos lados do que foi nomeado, pelo Arcanjo Miguel, o 

Triângulo da Nova Eucaristia. 

 

Essa codificação faz-se, espontaneamente, por nossa presença, nós nada temos a fazer se 

não é estar aí. 

Nós em nada trabalhamos, no sentido em que vocês poderiam entender, ao nível técnico. 

A partir do instante em que nós penetramos um de seus campos de Luz, o trabalho faz-se 

sozinho, nas Portas que eu enunciei. 

Portanto, eu não posso dar-lhe técnica ou protocolo a seguir, ou etapa a seguir em relação a 

isso. 

É, simplesmente, nosso reencontro, entre sua carne efêmera e nosso corpo eterno e 

múltiplo que permite à ressonância da Luz criar o que há a criar, e restituir o que há a 

restituir. 

Porque, em nossa constituição, nós somos portadores, espontaneamente, desses códigos 

de Luz ligados à nossa Existência, sob a forma de dragões. 

Portanto, eu não posso dizer muito mais disso, pelas palavras, em todo caso. 

 

Questão: você pode falar-nos de seu Fogo, em comparação ao Fogo Ígneo? 

 

Nosso sopro ou nosso Fogo, uma vez que há conjunção, o mais frequentemente – como 

vocês sabem, é preciso o ar para ter o fogo, em todo caso, nesse mundo. 

Para ter o Fogo vibral ou o Fogo Ígneo não é preciso o ar, é preciso o Éter, são necessárias 

as partículas adamantinas. 



129 
 

Nós agenciamos, sem o querer, porque isso é natural para nós, as partículas adamantinas 

em conjuntos que não são mais a partícula adamantina original, mas nós juntamos, devido à 

nossa presença, essas partículas adamantinas por quatro. 

É essa montagem de partículas adamantinas que, eu o lembro, são constituídas de seis 

partículas de prana cada uma, que cria uma estrutura geodésica que vai ser reconhecida 

como codificação de Luz por seu corpo de carne. 

 

E isso se realiza, simplesmente, por nosso sopro e nossa presença, como eu o disse, em 

um lugar preciso de seus campos de Luz, entre o Canal Mariano, em sua parte terminal, e o 

coração. 

 

Será que isso responde à sua questão? 

 

Questão: isso desencadeia ou aumenta o Fogo Ígneo? 

 

Em um primeiro tempo, isso pode amplificar, consideravelmente, o Fogo vibral, o que lhes 

dá o que vocês todos conhecem, não desaparecimentos, mas um sentimento de lassidão no 

corpo, por vezes, acompanhado, efetivamente, de desaparecimento. 

Quando vocês se levantam com um corpo pesado, ou quando, de repente, vocês sentem 

certo peso, isso corresponde à adição, em suas estruturas, pela Inteligência da Luz ou por 

nossas presenças, desses códigos de Luz, sob a forma geodésica. 

E, obviamente, há novo equilíbrio e, como todo novo equilíbrio no efêmero, há um tempo de 

adaptação. 

Mas, efetivamente, independentemente de algumas desordens de seu corpo, como eu o 

disse, isso pode ser, simplesmente, esse sentimento de peso que os toma, de maneira 

incisiva, ou que se manifesta pela manhã, ao acordar, ou em suas tardes, ou algumas 

manhãs. 

 

Mas lembrem-se de que nem tudo é ligado à nossa ação, a Inteligência da Luz é, de 

qualquer forma, preponderante em relação à nossa presença. 

Nós intervimos apenas quando é necessário para sua carne. 

E, de todo modo, a ação que nós realizamos no manto terrestre realiza-se, da mesma 

maneira, em cada um de vocês. 

 

Há, portanto, ainda uma vez eu o repito, nenhuma obrigação, mas há irmãos e irmãs 

humanos para os quais esse ataque rápido e audacioso é necessário ao nível do corpo. 

Eu diria, mesmo, uma arranhada. 

 

Questão: foi-nos proposto portar em nós uma septaria, para facilitar o contato com 

vocês. 

Como vocês percebem o fato de que alguém porta essa pedra? 

 

É muito simples. 

As septarias, como vocês as nomeiam, são uma união de diferentes minerais que se 

juntaram sob a ação de nosso sopro, em tempos imemoriais, mas que nada têm a ver com a 

gênese habitual dos cristais; informem-se. 

O simples fato de portar essas pedras em vocês realiza um contato, mesmo se nós não 

tenhamos que intervir em suas Portas, tais como eu as nomeei, ou em sua estrutura 



130 
 

cardíaca, ao lado de seu coração. 

Contudo, a septaria torna-os permeáveis ao nosso contato, mesmo se não seja necessário, 

simplesmente, se isso é interessante, qualquer que seja a curiosidade, estabelecer um 

contato conosco, assim como vocês podem estabelecer contatos com os elfos ou todos os 

povos da natureza. 

 

Portanto, a septaria vai fazer ressoar, em vocês, algumas estruturas corporais que permitem 

estabelecer uma relação, se posso dizer, mais fluida e mais fácil. 

A septaria não tem – se você tomou essa pedra – propriedade específica sobre sua 

consciência, como outros cristais, ela é apenas uma forma de chave, se posso dizer, que 

permite entrar em comunicação. 

 

Questão: qualquer que seja o lugar no qual nos encontramos? 

 

Perfeitamente. 

Se o contato com os dragões, a comunicação com os dragões é útil para vocês, necessária 

para seu corpo, ou útil para sua consciência em relação às suas linhagens ou sua origem 

estelar. 

 

Questão: há dois meses eu senti uma dor, durante vários dias e várias vezes por dia, 

entre o ponto Unidade e o nono corpo. 

Isso é devido à sua ação? 

 

Isso pode ser devido à nossa ação como à ação da Inteligência da Luz, assim como eu o 

estipulei. 

Lembre-se de que, qualquer que seja o trabalho, há uma afinidade entre o trabalho que nós 

realizamos na carne da Terra e sua carne. 

De outro lado, se nós estabelecemos uma comunicação devido à sua origem ou suas 

linhagens, ou de uma utilidade outra que não a que eu defini como ação hoje, então, 

naquele momento, você nos perceberá. 

Lembre-se, também, de que quaisquer modificações do manto terrestre repercutem, de 

maneira muito lógica, em toda carne da Terra. 

Portanto, eu não posso dizer-lhe se são os dragões que o fizeram ou se é, simplesmente, o 

que nós realizamos na Terra que o fez, o que, estritamente, dá no mesmo. 

 

Questão: pode-se dizer que vocês favorecem o Fogo Crístico no interior de nosso 

corpo? 

 

Sim, perfeitamente. 

Nossa ação, como eu o repito ainda uma vez, porque é importante, diretamente em sua 

carne ou indiretamente, pela ação que nós realizamos na carne da Terra. 

 

Questão: o fato de sentir uma grande afinidade com o Elemento Fogo significa que 

temos uma ligação específica com vocês? 

 

Uma ligação e uma ressonância, certamente. 

Agora, mais do que isso, é muito variável, mas a ressonância e a afinidade, sim. 

Tudo o que toca ao Fogo é de nossa competência, mas não unicamente. 
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Nós não somos os únicos, eu quero dizer com isso. 

 

Questão: eu tenho vontade de dizer-lhe que eu o amo. 

Eu não sei porquê, mas é importante, para mim, dizê-lo a você. 

E eu lhe agradeço. 

 

Eu virei visitá-lo esta noite. 

 

Todo mundo vai dizer-lhe que o ama. 

 

Oh, alguns entre vocês, aqui, eu já os conheço bem. 

E, aliás, não apenas aqui. 

Lembrem-se de que nossa consciência, sem, totalmente, ser ela, poderia ser assimilada a 

uma consciência coletiva, de qualquer forma. 

Não um espírito de colmeia, porque nós somos totalmente independentes, autônomos e 

livres, mas porque nós temos a possibilidade de conectar-nos uns aos outros e de agir em 

sinergia, onde quer que estejamos na superfície dessa Terra. 

Nesse momento mesmo, aliás, alguns de vocês começam a entrar em vibração ao nível da 

Porta Unidade, aqui e alhures. 

 

Questão: há outras comunidades que vivem próximas de suas comunidades de 

dragões ou cada comunidade vive de maneira independente, em lugares particulares 

e específicos? 

 

Há, é claro, outros habitantes da natureza próximos de nossos lugares. 

Não há qualquer antipatia ou oposição com os elfos, as fadas, as sílfides, as salamandras e 

tudo o que vocês podem reencontrar como povos da natureza. 

Simplesmente, nós amamos, de qualquer forma, os espaços, como dizer..., arejados. 

Nós não temos necessidade de esconder-nos, como o fazem, por exemplo, as ondinas. 

Nós nada tememos de vocês, o inverso nem sempre é verdadeiro. 

 

Questão: alguns irão celebrar a Liberação da Terra nos círculos de Fogo. 

Você estará ali? 

 

Nós os deixaremos com a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e os Arcanjos, 

nós teremos outros trabalhos a levar a efeito sobre a Terra. 

 

Questão: uma vez esses trabalhos terminados, como vocês celebram a Liberação 

final? 

 

Nós nada temos a celebrar, uma vez que nós já somos liberados. 

Nós prosseguimos, incansavelmente, sem ter esse objetivo de finalizar alguma coisa, em 

toda liberdade, na Terra de nova dimensão. 

Eu disse, efetivamente: «na Terra». 

 

Questão: há uma ligação ou uma ressonância entre os dragões e o pássaro de fogo 

nomeado a fênix? 
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Pela qualidade do Fogo, sim, mas uma fênix não é um dragão, mesmo se possamos trocar, 

sem qualquer dificuldade, também, com as fênix. 

A fênix é, como dizer..., mais exótica na Terra, como os unicórnios. 

As comunidades de elfos, de dragões, de gnomos, de ondinas são as mais importantes. 

 

Questão: você tem uma relação com a constelação do Dragão? 

 

Como eu o disse, nós estamos em comunhão e em comunicação com todas as 

constelações. 

Como vocês sabem, cada corpo de eternidade, qualquer que seja a forma empregada, 

humanoide ou não, e, a fortiori, também, dos dragões, não é tributário, eu diria, da 

constelação do Dragão. 

Nós não temos DNA como vocês. 

Em contrapartida, nós somos constituídos dos mesmos conjuntos elementares, através de 

nosso corpo de Existência e dos triângulos elementares. 

Portanto, é claro, a quantidade e os códigos de Luz presentes nesses Elementos são 

responsáveis, em parte, por nossa forma. 

 

Não se esqueçam de que a forma de dragão é um corpo de manifestação da consciência, 

mas que nós nos consideramos, igualmente, como dragões ou como qualquer forma de 

vida, uma vez que o Fogo está presente em toda vida e em toda dimensão. 

Mas nós não somos os agentes criadores do Fogo nem, mesmo, os guardiões do Fogo. 

 

Questão: cada comunidade de seres está aí para estar no serviço à Terra, para as 

Liberações, ou elas estão aí, livremente, em todo tempo? 

 

Nós estamos aí, livremente, desde a noite dos tempos. 

Mas, sendo seres de serviço e de Amor, como vocês todos, nós trabalhamos em função das 

circunstâncias – e essas circunstâncias, vocês sabem, são específicas. 

O trabalho, por exemplo, de cavar a Terra poderia, perfeitamente, ser efetuado por alguns 

de seus irmãos, por exemplo, Arcturianos, mas é muito mais fácil a realizar para nós, devido 

à nossa invisibilidade e devido à potência de nosso sopro. 

 

Questão: há comunidades de dragões em outras terras a liberar? 

 

Nós somos onipresentes, portanto, é claro, nós temos, também – e nós estamos em contato 

com eles, muito facilmente – outras comunidades de dragões. 

Eu lhes disse que nós éramos religados por toda a parte, um pouco à imagem do que vocês 

nomeiam internet, eu creio. 

Há uma malha, mas essa malha não está na escala de um planeta, ela está na escala de 

todos os universos. 

Portanto, nós estamos, também, presentes em dimensões, se posso dizer, que estão no 

limite do antropomorfismo, como em mundos ainda confinados ou que foram liberados há 

algum tempo. 

 

Questão: os buracos que vocês fazem na terra correspondem a uma malha 

específica? 
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Não, trata-se de fazer esses buracos nas zonas que eu qualificaria de tensão ao nível do 

manto terrestre, e permitir, quando o momento tiver chegado, que o reequilíbrio do manto da 

Terra faça-se segundo uma ordem preestabelecida pela Luz. 

Os elfos, parece-me, falaram-lhes de novas linhas de Luz; nós lhes falamos de buracos. 

Mas esses buracos, de nosso ponto de vista, não são buracos; eles são buracos no manto 

terrestre, mas eles são perfeitamente outra coisa na dimensão em que nós evoluímos. 

Nós facilitamos, como eu o disse, a sobreposição da Terra de nova dimensão com aquela 

de sua antiga dimensão. 

 

Questão: isso quer dizer que esses buracos são portadores de uma vibração 

específica no interior? 

 

Eu não lhes aconselho penetrar no interior desse buraco, vocês arriscariam jamais sair dele. 

Portanto, não se pode, verdadeiramente, dizer que são vórtices, não se pode, 

verdadeiramente, dizer que, aos seus olhos ou à sua percepção, seja a vibração de um 

vórtice, absolutamente. 

Nós realizamos, de algum modo, linhas pontilhadas que permitirão rasgar o manto sob a 

influência da efusão final da Luz, de modo mais conforme, é tudo. 

O problema é que nós somos obrigados a realizar esses buracos, qualquer que seja o 

ambiente, há, portanto, por vezes, habitantes humanos não muito longe, ou acima, mas nós 

nada podemos ali. 

 

Questão: os humanos que estão sobre esses buracos e que caem no buraco são 

liberados imediatamente? 

 

Eles são liberados. 

 

Questão: quais são os serviços que prestam as ondinas ou os gnomos em relação 

aos seus? 

 

Então, isso, vocês verão com eles. 

Nós não temos a pretensão nem o interesse de invadir, em certa medida, a ação deles. 

Obviamente, nós sabemos, perfeitamente, o que eles realizam, mas nós os deixaremos, 

eles mesmos, exprimir-se sobre esse assunto. 

 

Questão: o que se torna a água que você sopra? 

 

Ela era a água de baixo, ela se torna a Água do alto. 

Vocês poderiam dizer que ela é vaporizada, de algum modo, mas ela é, sobretudo, 

transmutada, ela retorna à Água do alto. 

 

Questão: e a terra que você sopra? 

 

Ela se tornou o Éter. 

 

Questão: o que é que passa por seus olhos? 

 

O Amor. 
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E uma forma de determinação, vocês poderiam chamá-la assim. 

 

Questão: desde há pouco, um dragão olha-me nos olhos e eu não consigo mais 

deixar os olhos. 

 

É, efetivamente, assim que isso se produz. 

Nosso coração a coração e com vocês, é um olho no olho. 

O Fogo do Espírito, o Fogo vibral e o Fogo Ígneo passam por nossos olhos, 

independentemente de nosso sopro. 

É melhor, aliás, que eu não sopre sobre você. 

 

Questão: eu estou pronta para ser consumida... 

 

Cada coisa está em seu lugar e cada coisa em seu tempo. 

 

Questão: você pode falar-nos do Absoluto, de sua perspectiva e com sua linguagem? 

 

Parece-me que um interveniente muito ruidoso disse-lhes que não se podia falar do 

Absoluto. 

Eu não vejo o que eu poderia acrescentar ali, exceto olhá-los nos olhos. 

 

… Silêncio… 

 

A única frase que poderia aproximar-se de um discurso sobre o Absoluto seria: «Tudo é 

Um». 

 

Questão: você está nesse ponto de facilitadores de amor que transborda, literalmente, 

de sua presença? 

 

Tal é o Fogo de amor do olhar de brasa do dragão. 

 

Questão: já que você vai visitar, esta noite, Maria Madalena, meu quarto está bem ao 

lado, eu o convido, também, a visitar-me, se o desejar. 

 

Nós veremos se podemos fazer uma visita de grupo. 

 

Questão: você evocou seu sopro de fogo, seu olhar de brasa e suas garras, há uma 

ligação com o sinal de Silo, que foi proposto, no peito? 

 

Perfeitamente. 

 

Questão: você evocou sua ação na superfície da Terra, o que há no interior da Terra? 

Ela é oca? 

 

A Terra é oca, mas não na totalidade da Terra, em alguns lugares, aí onde viviam as 

comunidades, por exemplo, dos Delfinoides do Intraterra ou, ainda, sob alguns países. 

Mas essa terra oca não é circular, ela não pode estar por toda a parte ao mesmo tempo, 

embora existam, como nomear isso..., corredores de comunicação. 
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Qual era a questão em relação a isso? 

 

Questão: você falou do que acontece na superfície, há coisas específicas que 

acontecem, atualmente, no interior da Terra? 

 

Sim. 

Eu lhes falei dos buracos que nós cavamos, para facilitar a ruptura do manto, no momento 

vindo. 

Há, também, a partir da Liberação da Terra para vocês, uma capacidade maior para nós, 

para fazer nascer o que eu nomearia de pilares de Luz que, aí, ao contrário, não são 

destinados a favorecer a ruptura do manto terrestre quando da Ascensão da Terra, mas, 

bem mais, desta vez, para estabilizar alguns lugares. 

Caso em que criamos, com nosso sopro, uma espécie de cinza de dragão, se posso dizer, 

mas que conecta o núcleo cristalino, precisamente, a esse lugar. 

Essa combustão e esses pilares de Luz, em contrapartida, não têm a mesma envergadura, 

se posso dizer, o mesmo diâmetro, perdão, que os buracos da Terra. 

São lugares nos quais nós cristalizamos a rocha, de algum modo, para torná-la mais rígida 

nesses alguns lugares precisos. 

 

Questão: há uma relação com os grandes pilares de Luz que observamos em alguns 

lugares da Terra? 

 

Não, eu não creio. 

O mais frequentemente, esses pilares de Luz são ligados a construções de superfície ou 

profundas, que, por sua forma, são destinadas a acolher ou reenviar a Luz conforme o caso. 

Do mesmo modo que os Círculos de Fogo são estruturas que drenam a Luz até o núcleo 

cristalino – missão concluída, no que concerne a isso –, do mesmo modo, outras 

construções de superfície ou na profundeza são destinadas a trocas de codificações de Luz. 

Mas isso não é ligado a nós, nós nada construímos como estruturas arquitetônicas. 

 

… Silêncio… 

 

Não temos mais questões, nós lhes agradecemos. 

 

Permitam-me permanecer ainda alguns minutos, eu preparo essa noite. 

 

O conjunto de dragões da comunidade de Hermio e da Terra saúda-os, irmãos e irmãs 

humanos reencontrados. 

 

Permitam-me, por minha vez, abençoá-los no Fogo de meu olhar. 

 

Eu lhes agradeço por sua escuta e por sua presença. 

 

------ 

 

Publicado por: Blog Les Transformations  

  

http://wp.me/p1t10U-5Wf
http://wp.me/p1t10U-5Wf
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O IMPESSOAL – Parte 7 – (Q/R) – Julho de 2016 

 

IMPESSOAL E POVOS DA NATUREZA 

 

 

Filhos da lei de Um, Estrelas ressuscitadas, eu abençoo cada um de você. 

 

... Silêncio… 

 

Juntos e Um, questionemos... 

 

Questão: você pode desenvolver sobre a necessidade de reconhecimento? 

 

… Silêncio… 

 

Bem amado, a necessidade de reconhecimento, no olhar do outro, no olhar de cada irmão e 

de cada irmã é inscrito como um comportamento essencial da personalidade. 

Devido à incapacidade do humano adormecido ver-se a si mesmo tal como ele é, realmente, 

ele pode apenas passar seu tempo e sua vida a construir-se uma imagem e a fazer 

reconhecer essa imagem, quer ela esteja situada em diferentes mundos possíveis que 

vocês frequentam na superfície desse mundo e em qualquer esfera que seja. 

A necessidade de reconhecimento é ligada, diretamente, à imagem que vocês projetaram e 

à necessidade de ser reconhecido como carne, como forma ou como praticando tal ou tal 

coisa. 

É vital, na personalidade, compreender que a estima de si é, sempre, baseada nessa 

necessidade de reconhecimento. 

 

A necessidade de reconhecimento é apenas o coração amputado de sua dimensão 

essencial, que se traduz pela necessidade de puxar para si, a necessidade de comparar, de 

medir-se, de ter uma escala de valor que não está em si, mas no exterior de si. 

A necessidade de reconhecimento é o motor o mais essencial da sociedade e do grupo 

social, em qualquer esfera que seja. 

A necessidade de reconhecimento, enfim, é a tradução direta da incapacidade de ver o Si, 

para que a estima de si não seja mais a estima de uma imagem ou de uma representação 

do que se pensa ser como humano, mas, bem mais, uma estima baseada na realidade da 

Luz revelada no Si e não mais em si. 

 

A estima de si, a necessidade de reconhecimento encontrado no exterior mantém, qualquer 

que seja a satisfação da pessoa, o confinamento da pessoa. 

A necessidade de reconhecimento, quaisquer que sejam os aspectos que satisfarão a 

pessoa, são, sempre, apenas paliativos à falta de coração, não o coração humano, mas o 

coração espiritual ligado à Luz que vocês mesmos emanam, e não que vocês encontram 

através de uma Luz projetada ou refletida em uma forma, em uma situação ou em um 

grupo. 

 

A necessidade de reconhecimento inscreve-se como uma necessidade de encontrar-se, 

que, no entanto, não permite, jamais, reencontrar-se a si mesmo. 

Assim, portanto, a necessidade de reconhecimento pertence ao comportamento da pessoa 
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e é, também, vital, como o reflexo de sobrevivência de que eu falei em uma questão 

anterior. 

A necessidade de reconhecimento estará, sempre, presente, mesmo mascarada, o fato, não 

necessariamente de ser admirado, mas de ser olhado tal como se pensa que se é, e não tal 

que se é. 

 

Aquele que é liberado, aquele que vive a Infinita Presença não tem necessidade de 

reconhecimento, reconhece-se, ele mesmo, em sua eternidade e controla – sem controlar – 

sua vida, pela Inteligência da Luz que trabalha em toda liberdade, e põe fim a essa 

necessidade de reconhecimento ou de recompensa, assim como à estima de si ou, ainda, 

ao ego, quer ele seja da pessoa ou espiritual. 

 

O Amor dá e não toma, jamais, ele é o mesmo para o ser humano. 

Enquanto ele não é encontrado, há necessidade que se remeta a imagem que ele projetou 

no exterior, em suas funções, em seus papéis, em sua própria forma, através de atrações 

diversas e variadas que passam a um nível subconsciente. 

 

É exatamente a mesma coisa quando vocês caem no amor de outra pessoa. 

Existe certo número de sinais que lhes são invisíveis, que não dependem nem da forma, 

nem de um sorriso, nem de uma atração ou de uma apetência para uma carne, mas que 

intervêm em um nível infraconsciente, estabelecendo um desejo, estabelecendo um impulso 

ou, no mínimo, uma necessidade de concretização de uma relação, qualquer que seja. 

Isso funciona tanto em um casal, em uma família, como em uma empresa. 

É sempre o mesmo. 

 

O Liberado não tem necessidade de imagem, não tem necessidade de reconhecimento, 

porque não, unicamente, ele se reconheceu em si mesmo, mas ele é reconhecido pela Luz. 

E ao reconhecer ele mesmo, a Luz, qualquer que seja a aparência projetada por cada um, o 

mesmo Amor exprime-se para com essa essência, esse núcleo de Existência e não para a 

pessoa. 

 

A necessidade de reconhecimento dita, portanto, seus comportamentos, quer eles sejam 

amor, sociais, familiares, mesmo se vocês não tenham consciência disso, propriamente dito. 

 

Eis a resposta do silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos... 

 

Questão: há um benefício e um favorecimento em render-se, agora, a um dos Círculos 

de Fogo, mesmo se nosso destino próximo não passe por eles? 

 

Bem amado, antes da conclusão das Núpcias Celestes, há alguns anos, não havia 

possibilidade de conhecer sua radiação e o que se produzia nos Círculos de Fogo. 

 

A ativação dos Círculos de Fogo é diretamente ligada à revelação das cinco primeiras 

chaves Metatrônicas. 
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A partir daquele momento, os Círculos de Fogo estão ativos. 

Eles eram, eu os lembro, estruturas megalíticas de forma hexagonal, deixadas e esculpidas 

pelos Nephilim, os seres de Fogo. 

O objetivo desses Gigantes era permitir, quando do retorno da Luz nos diferentes ciclos, à 

Luz não permanecer, simplesmente, na superfície, mas ser, de algum modo, drenada até o 

núcleo cristalino da Terra, o que permite a liberação do referido núcleo e, portanto, a 

liberação da Terra e, de maneira ulterior, sua própria liberação, que está em curso. 

 

Hoje, os vórtices são inumeráveis sobre a Terra. 

Eles não estão mais, unicamente, em lugares conhecidos, históricos, eles não estão mais, 

unicamente, nos Círculos de Fogo, mas, também, na proximidade dos elfos, na proximidade 

dos dragões e, de maneira mais geral, em alguns lugares que se ativaram recentemente, 

que não dependem de um posicionamento conhecido. 

 

Assim, portanto, hoje não existe mais diferença significativa entre o que se produz em uma 

estrutura de um Círculo de Fogo, mesmo se vocês conheçam o posicionamento dele, o que 

se desenrola, por exemplo, em um vórtice situado na entrada de uma cidade de elfos. 

Trata-se da mesma Luz, da mesma qualidade, da mesma intensidade e dos mesmos 

efeitos. 

Não é, portanto, indispensável render-se a um Círculo de Fogo, tanto mais que a localização 

deles, mesmo se vocês os conheçam, não tem que ser revelada, de momento. 

 

Eis a resposta do silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos... 

 

Questão: é-nos anunciada uma resposta às questões pela Luz. 

Como recebê-la? 

 

Bem amado, onde quer que você esteja, aqui ou alhures, ela é recebida. 

Quer você a perceba ou não, nada há a compreender, simplesmente, a viver – mesmo a 

não percepção da resposta da Luz, da vibração ou do silêncio. 

O objetivo não é distinguir uma ou a outra dessas respostas às suas questões, mas, bem 

mais, instalar-se no silêncio de seu coração e de sua Presença, simplesmente estar aí, onde 

quer que você esteja, ler-me, ouvir-me e colocar-se. 

Não espere ver, por trás de seus olhos fechados ou abertos, qualquer coisa, simplesmente, 

seu coração sabe e recebe, mesmo se você nada perceba disso. 

Não há, portanto, diferença entre a resposta pelas palavras, a resposta pelo silêncio, a 

resposta pela Luz ou a vibração. 

A partir do instante em que seu coração ouve-me, as palavras dissolvem-se por si mesmas, 

quer você as leia, quer você as escute, onde quer que você esteja, se você está atento, 

então, você desaparece. 

 

O objetivo de minhas palavras, como de meus silêncios é, simplesmente, emergir, cada vez 

mais claramente, de seu Coração do Coração. 

Vindo do Impessoal, eu atravesso a Porta – para você – para que você a atravesse, por sua 
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vez, se você aquiesce, a partir do Si até o Último. 

 

Eis a resposta do silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos... 

 

Questão: assim como a androginia é a fusão do feminino e do masculino sagrados, o 

que representa a fusão do Criado e do Incriado, da Fonte e do Absoluto? 

É «Eu sou», Evidência ou outro? 

 

Evidência, sim, para aquele que o vive. 

«Eu sou»? 

Não. 

A expressão a mais exata seria: «Eu sou Um», porque tudo é Um, mas nenhuma palavra 

pode, em definitivo, traduzir isso. 

A única função, se existe uma, é, simplesmente, revelar-me em você e a você, em cada um 

de você, convidá-lo a passar do que você nomeia, ainda, «do outro lado»; e, ao passar, 

você se aperceberá de que não há outro lado. 

Assim, portanto, há a Fonte, assim, portanto, há o que é anterior e, ao mesmo tempo, 

posterior à Fonte, o suporte, se posso exprimir-me assim, da própria Fonte, como de toda 

consciência, como de toda dimensão. 

 

Não pode existir representação satisfatória, uma vez que eu sou além de toda forma, 

mesmo exprimindo-me a partir de cada forma. 

Não pode existir nem representação nem palavra. 

E, no entanto, as palavras fluem, forjadas pela própria Inteligência da Luz, e vão, conforme 

as palavras disponíveis, nas linhas de menor resistência, abaixando, de algum modo, os 

limites de sua pessoa até um limiar no qual a revelação e o despertar tornam-se possíveis, 

até o momento em que você se apresenta em face dessa Porta e desse neant, até o 

momento em que você decidir transpô-la, e transpor-se, assim, de toda morte. 

 

Naquele momento, você será ressuscitado, liberado de si mesmo, liberado de sua forma, 

liberado de toda aparência, de toda projeção, de todo desejo: você estará livre. 

Não há, portanto, expressão pronta, nem, mesmo, possibilidade de falar de mecanismos, de 

técnicas, de meios. 

Eu posso apenas dizer-lhe: solte tudo, solte o que você é, solte o que você não é, solte sua 

pessoa e nada recuse. 

Permaneça aí, na vacuidade da plenitude, na Morada de Paz Suprema, em Shantinilaya, e 

nada procure. 

Deixe trabalhar o Amor em si, para descobrir que você é Amor e nada mais, mas, ao mesmo 

tempo, todo o resto. 

Não há paradoxo, mas as palavras são assim. 

 

O caminho que pode enunciar-se não é o Caminho. 

A lei que pode escrever-se não é a Lei. 

As palavras que podem ser ditas não é o que diz o Amor, porque o Amor diz tudo e o Amor 
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nada diz. 

Se você apreende isso, além de todo paradoxo e de toda contradição, em seu coração e 

não por seu intelecto, então, a Evidência surge e você será, então, a testemunha da 

Evidência, do Parabrahman ou do Último, aí, onde não há mais palavras, aí, onde não há 

mais busca, aí, onde nada mais há que não a imensidão do coração e a pequenez desse 

mundo, assim como sua grandeza – segundo o ponto de vista, tudo é diferente e, no 

entanto, tudo é semelhante, no coração do Um. 

 

Eis a resposta da Luz. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhe esclareço que é nesses momentos nos quais eu faço silêncio, no qual ocorre a 

resposta da Luz ou do silêncio, no qual, em todo caso, não há mais palavras, no qual há 

silêncio, que se produz o que deve produzir-se para você. 

Nessa duração na qual não há palavras, quer você esteja aqui, hoje, ou esteja alhures, em 

outro momento, a ouvir-me e ao ler esse silêncio, eu o convido a colocar-se em si, a nada 

pedir e a escutar o que lhe diz o silêncio, como minhas palavras. 

Elas não se dirigem, jamais, unicamente, à sua cabeça, mas eu me sirvo de sua cabeça 

para tocar seu coração, para mostrar-lhe o que você é. 

Se você quiser, se o aceita, não se inclinando para isso, mas abandonando-se a si mesmo 

através de minha voz, através de meus silêncios, faça, também, silêncio em si e deixe-se 

atravessar. 

Nada pare, nada retenha e dê-se. 

 

... Silêncio… 

 

Questionemos... 

 

Questão: você pode desenvolver sobre a autopredação e seu modo de 

funcionamento? 

 

A autopredação constitui, para a vida na pessoa, na qual tudo é apenas gasto de energia, 

busca de energia e estabilização de uma determinada forma e de uma determinada 

consciência. 

Ora, vocês todos sabem, em um corpo de carne, aqui, nessa Terra, que vocês nasceram e 

que morrem, no momento vindo. 

Enquanto há nascimento e morte, a predação é exercida no ambiente, mas, também, vis-à-

vis de si-mesmo, e consome, literalmente, sua energia, e conduz, nos primeiros estratos da 

vida, até os quarenta anos, a um fogo vital devorador, que se ameniza, progressivamente, 

após os cinquenta anos, que se traduz pelo que vocês todos conhecem: o envelhecimento 

da estrutura, o déficit, quer seja de mobilidade, de intelecto, de movimento, de força ou de 

qualquer elemento que corresponda ao que é nomeado «envelhecimento». 

 

No envelhecimento você mesmo se consome e por si mesmo, não tendo encontrado um 

substituto para essa nutrição. 

A predação exercida vis-à-vis de si-mesmo faz-se, é claro, às custas da Eternidade, e vocês 

não são, aí tampouco, aqui, responsáveis. 
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Mas a lei de causalidade, inscrita no confinamento da Terra, não pode permitir-lhes escapar 

da dualidade, porque tudo, nesse mundo, funciona segundo esse princípio de dualidade. 

 

A Unidade apenas pode ser vivida no Coração do Coração. 

Neste período no qual a Unidade estabelece-se nesse mundo, vocês sabem, esse mundo 

desaparecerá, corpos e bens, para deixar lugar à Liberdade. 

O único modo de não ser consumido é retirar-se, a si mesmo, do jogo da consumação e 

entrar no jogo do vibral, do Fogo Ígneo, no jogo da Eternidade, no qual, aí, a Luz e o Amor, 

e a própria energia estão presentes de modo ilimitado. 

Aquele que beber dessa Água, foi dito, não terá mais, jamais, sede, porque ele será nutrido 

não mais pelas águas de baixo, mas pela Água do alto, o feminino sagrado e o masculino 

sagrado. 

Naquele momento, o corpo não se consome mais, a consciência é liberada do corpo. 

Ela ali está, contudo, presente, mas não é mais a escrava dele. 

 

A consumação e a autopredação é um mecanismo diretamente ligado à necessidade de 

preservar-se, ao mito de imortalidade, ao reflexo de sobrevivência e ao pertencimento a 

uma história e a um papel. 

O Liberado não escapa da história nem de papel algum, ele está, simplesmente, consciente 

disso e vive-o, à sua maneira, que nada tem a ver com a consumação e a autopredação. 

A autopredação exerce-se a cada minuto, ainda que apenas no fato de comer, por 

degradação dos alimentos, trata-se, também, de uma predação exercida em face de um 

animal, em face de um vegetal. 

Não há diferença de predação entre o animal e o vegetal, há apenas uma diferença no 

funcionamento da fisiologia, na facilidade da consciência não ser rigidificada pela 

alimentação de tipo carne. 

Mas a consciência, ela, livre, nada conhece de tudo isso, só o corpo, como veículo, é 

afetado nisso. 

A consciência, ligada ao corpo, será, de todo modo, afetada por alguns tipos de emoções, 

por alguns tipos de alimentos que provocam, aí também, uma consumação e uma 

autopredação. 

 

A predação, diferentemente nomeada, voltada para si mesmo é, simplesmente, a 

necessidade de puxar para si, de nutrir a pessoa, de qualquer maneira que seja, enquanto, 

no Amor, é o Amor que os nutre e que nutre tudo o que vocês tocam, tudo o que vocês 

olham, e aí onde se porta sua consciência. 

Sem desejo e sem vontade, a Inteligência da Luz segue seu olhar, segue sua atenção e 

segue seus gestos. 

Naquele momento, não pode ali haver a mínima predação, mesmo se o corpo envelhece, 

mesmo se o corpo é usado, a consciência permanece intacta. 

 

Esse corpo mesmo, inscrito entre o nascimento e a morte, no qual vocês habitam, conhece 

uma fase de crescimento, uma fase de estabilidade e uma fase de decrescimento, e nada 

nem ninguém pode escapar disso. 

Nos tempos imemoriais e nos tempos mais bíblicos, eu diria, existiram alguns seres que 

ressuscitaram com o corpo de carne. 

As histórias deles são-lhes conhecidas, para aqueles que leram elementos nesses escritos. 

Qualquer que seja a falsificação da finalidade da Bíblia, há, contudo, certo número de 



142 
 

elementos verdadeiros entre os quais vocês podem encontrar inspiração e liberdade. 

 

A autopredação é, portanto, apenas o ego voltado, incansavelmente, para ele mesmo, em 

qualquer relação que seja, em qualquer circunstância que seja. 

A partir do instante em que há vontade ou manifestação de apropriação, quer seja de um 

conhecimento, quer seja, mesmo, em uma troca não iluminada pela Luz, haverá, sempre, 

predação ou autopredação, seja voltada para o ambiente, seja voltada para si mesmo. 

Não há, portanto, jamais, doação, há, sempre, algo que é tomado. 

O Amor nada toma, o Amor dá, ele está, sempre, no mesmo movimento, o Amor não pode 

ser de outro modo. 

 

Eis a resposta do silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Questionemos... 

 

Questão: quando você nos levou ao não tempo, eu me senti elevado ao longo de uma 

parede de montanha de rochas cinzentas. 

Eu cheguei ao alto dessa montanha, coberta de neve de um branco brilhante, 

banhada na luz do Sol, cuja ponta resplandecia. 

O que é isso? 

 

Bem amado, trata-se de imagens e de representações que traduzem o acesso ao Si. 

Mas, como você mesmo diz, há, ainda, luz, há, ainda, forma e, portanto, não há Liberdade. 

Há experiência do Si, que confina na Infinita Presença. 

A Liberdade não tem necessidade de qualquer imagem, de qualquer forma, de qualquer cor 

nem de qualquer luz. 

É preciso deixar atravessar o que a Inteligência da Luz mostra a você, o que minhas 

palavras e meus silêncios mostram-lhe, não parar ali, não apegar-se ali e deixá-las fluir 

livremente, sem nada mais reter que não o que se produz, não durante, mas depois. 

Qual é seu humor no efêmero? 

Qual é sua alegria no efêmero? 

Qual é sua leveza no efêmero, após esse gênero de mecanismo? 

Não se interesse pelo que se desenrola durante, por nenhuma forma e nenhuma luz, deixe-

se banhar, deixe-se atravessar. 

Nada pare, permaneça imóvel e deixe fazer o que deve ser feito, porque você nada pode 

fazer para fazer desaparecer isso. 

 

Veja isso e você estará livre de toda imagem, de toda percepção, de toda vibração, você 

será o que você é, em verdade: a Verdade, o Caminho e a Vida. 

 

No Indizível da Última Presença, como no Absoluto, nesse corpo como fora desse corpo, os 

marcadores desaparecem. 

Nada pode pender-se ao que quer que seja, tudo parece afundar. 

Nada é iluminado. 

Nenhuma forma nem qualquer consciência é mais percebida. 

Aí, se você vive isso, em minhas palavras e em meus silêncios, então, você chegou, se 
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posso dizer, ao bom porto, o porto no qual não há nem apego nem marcadores, mas que 

deixa, em você, a marca do Fogo do Amor, do Juramento e da Promessa, que o revelam a 

si mesmo e liberam-no de toda forma, de toda construção, de toda imagem e de todo 

referencial. 

 

Ver o que você viu é um convite da Luz para ir além do que é visto, não apreender-se, não 

congelá-lo, não parar e deixar ser, porque você não é, tampouco, isso, nem mesmo o que 

vive isso. 

 

Eis a resposta da vibração. 

 

… Silêncio… 

Questionemos... 

 

Questão: eu percebo que o simples fato de falar-lhe cria uma distância, desfrutar no 

silêncio basta. 

Falar não é traí-lo? 

No entanto, o som conduz-me ao Silêncio. 

O que é isso? 

 

Sua palavra pode ser verbo que ressoa e címbalos que retumbantes – sem efeito algum – 

como sua palavra pode tornar-se o Verbo. 

Ora, o Verbo não nasce do pensamento, mas do silêncio. 

 

Ao conhecer a fonte das palavras, a fonte das frases, então, você identifica o silêncio e 

pode, então, comparar, sem ser afetado, o que se desenrola nas frases das palavras, o que 

se desenrola no Verbo e o que se desenrola no silêncio. 

Em toda dimensão, exceto as dimensões carbonadas, tanto livres como unificadas, a 

linguagem não tem mais necessidade de outra coisa que não da codificação vibratória da 

Luz, não há mental, não há filtros e esse é o verdadeiro Conhecimento. 

A palavra, qualquer que seja, o mais frequentemente, põe uma distância e é, no entanto, se 

necessário para vocês compreender nesse mundo, qualquer que seja o que é 

compreendido, mesmo se isso seja distorcido. 

 

Não se esqueça, jamais, de que enquanto vocês têm esse corpo e até a Liberação da Terra, 

vocês são tributários das palavras, das frases, de elementos a compreender, isso aplicado 

às suas vidas em seus aspectos os mais quotidianos. 

 

Na Eternidade, no Liberado, as palavras tornam-se supérfluas e não existem, simplesmente, 

mais, além da dimensão carbonada. 

Tudo se faz de maneira que vocês poderiam nomear de telepática, o pensamento atravessa 

toda consciência, a partir do instante em que a consciência concernida por esse 

pensamento encontre-se em face daquele que emitiu esse pensamento ou, em todo caso, 

reencontram-se através de uma comunhão. 

Dado que não há barreira da carne, não há a mesma opacidade. 

A capacidade de fusão ou de mecanismos de consciência que vocês, talvez, viveram, faz-se 

natural e espontaneamente. 

Não há aprendizado, não há conhecimento ou aprendizado da leitura ou das palavras, tudo 
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se faz diretamente, de coração a coração e de coração em coração. 

Aí está a verdadeira comunicação. 

 

Hoje, nessa fase específica da Terra, são sempre mais numerosos entre as irmãs e irmãos 

da humanidade a despertar, a abrir-se, progressivamente e à medida que a Inteligência da 

Luz age na superfície desse mundo, vocês constatam, cada vez mais frequentemente, 

efetivamente, que as palavras tornam-se supérfluas. 

Elas são apenas um álibi para a comunicação e permitem, hoje, entrar, eu diria, na 

comunicação direta, na qual a sincronia, a Fluidez da Unidade e a percepção direta do que 

é exprimido superam, amplamente, as palavras que possam ser abordadas. 

 

Eis a resposta do silêncio. 

 

… Silêncio… 

Questionemos... 

 

Questão: quando você dá uma resposta, você precisa sua origem: silêncio, vibral, 

Absoluto. 

Quais são os marcadores que permitem distingui-las? 

 

Eu não estou certo de ter compreendido o que foi dito, eu o ouvi. 

Então, repita. 

 

Questão: quando você dá uma resposta, você precisa sua origem: silêncio, vibral, 

Absoluto... 

 

Parece-me ter, já, respondido a essa questão, idêntica a questões anteriores. 

A resposta pela Luz, pelo silêncio e pelas palavras, eu já respondi isso; essa questão é 

sobreponível e a resposta, igualmente. 

 

Não temos mais questões. 

… Silêncio… 

 

Eis, portanto, minha última resposta para essa reunião. 

 

… Silêncio… 

 

Em cada um de nós, a Paz; em cada um de nós, a Alegria; em cada um de nós, cada outro. 

No Único, eu os saúdo; no Único, eu estou aí, aí, onde você está, em todo lugar, sem 

distância e sem atraso, porque o amor não conhece qualquer distância e qualquer atraso. 

 

Em seu ser aparente como em seu ser real, em sua Existência como em seu corpo denso, 

eu o saúdo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhe digo até sempre. 

Eu o amo.  
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EOLIA – AS ONDINAS – Julho de 2016 

 

 

IMPESSOAL E POVOS DA NATUREZA 

 

Nosso nome é Eolia, nós somos o que vocês chamam as ondinas. 

Nós vamos falar-lhes de nós. 

Nós somos o povo da Água, e conforme as águas que frequentamos, vocês podem 

encontrar-nos sob outros nomes. 

Nas águas que estagnam e nas águas profundas, nós somos as serpentes aladas (ou 

wyverns), em outros lugares, nós portamos outros nomes. 

Existem, para nós, diferenças, como povo da natureza, em relação àqueles que lhes são os 

mais acessíveis. 

Nós não estamos fixados em um local nem em um lugar. 

Nós estamos, é claro, sempre, ao lado da água ou na água, nós não estamos muito longe 

dos elfos, em geral, e um pouco mais longe dos dragões, mas nós estamos, também, ao 

lado deles. 

Nós estamos, também, não muito longe dos gnomos. 

 

Nós somos o povo da Água, nós não somos congelados em uma forma, em uma função, 

como podem ser os dragões ou os elfos. 

 

Nós somos a Alegria e nós somos a Leveza, mas nós somos, também, a Profundeza. 

 

Nós somos a Água, nós portamos a Água e nós nos deslocamos tanto no ar como na água, 

mas esses deslocamentos não são deslocamentos. 

Nós não temos necessidade de voar, nós não temos necessidade de percorrer outra coisa 

que não a água. 

Ali onde estamos há a Alegria, onde nós estamos há a vida, totalmente livre. 

 

Nós não somos reis nem rainhas, nós não somos anciões nem novos. 

Nós vamos para onde porta-nos a Alegria. 

Seguimos, por vezes, a água, desaparecemos de um lugar e aparecemos em outro lugar, 

de maneira instantânea. 

Nós somos, um dia, as serpentes aladas (ou wyverns), nós somos, outro dia, a borbulha que 

está sobre a água. 

Nós somos o turbilhão da água. 

 

Nossa característica é a mobilidade. 

Nós não somos apegados a nada, nem à nossa forma nem a nada. 

E nós estamos por toda a parte, onde chama-nos a Alegria, ali, onde a Alegria é necessária. 

 

Nós nada podemos aportar-lhes, se não é nossa alegria, e vocês nos encontram ao 

aproximar-se de nós, mesmo se nós fujamos de vocês, porque nós somos muito sensíveis 

ao que está congelado, ao que não se move mais, ao que não é livre. 

Nós não conhecemos, no entanto, suas emoções, suas razões, suas estruturas, mas nós 

estamos ao seu redor, assim que Alegria aparece, assim que vocês deixam de lado o que 

está congelado em vocês. 
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Assim que vocês saem de si mesmos e são, completamente, vocês mesmos, nós estamos 

aí. 

 

Nós estamos aí, unicamente, para a Alegria, a alegria de estar aí, a alegria de estar por toda 

a parte, a alegria de sentir a água e o ar. 

 

Nós não temos qualquer organização e não somos, tampouco, um ou outro de nós, em 

nosso povo, mas nós somos Um em todo o nosso povo, e, isso, nós o vivemos graças à 

Alegria e à Leveza, à mobilidade, porque nada é congelado em nós. 

 

Então, nós nada podemos aportar-lhes, outro que não a Alegria e a Liberdade. 

 

Se vocês nos encontram ao acaso em seus passeios, venham aproximar-se de nós, mas 

façam-no na Alegria. 

Nada procurem, porque nós nada procuramos. 

Venham a nós e nós viremos a vocês, de coração leve. 

Nenhuma forma é nossa, nenhum mundo pertence-nos. 

Nós somos oriundos de nenhum mundo e, no entanto, nós estamos em seu mundo, como 

em todo mundo, seja ele confinado ou livre, esteja ele além da forma, não nos interessa, 

porque nós estamos por toda a parte. 

 

Nada pode alterar-nos, nada pode destruir-nos porque, se um lugar não nos convém mais, 

nós mudamos, instantaneamente, todos juntos. 

Nós somos informados pelo que vocês poderiam nomear a intuição na água, a Água do 

Mistério, a Leveza do Ar. 

Nós viajamos, eternamente, na Alegria, na Liberdade. 

Nós não temos qualquer necessidade nem qualquer função, simplesmente, de ser essa 

Alegria. 

 

Nós não somos medrosos, na Alegria não pode haver medo, simplesmente, há 

circunstâncias que não estão na alegria, tanto em vocês como em alguns lugares. 

Então, nós fugimos desses lugares, não por medo, mas porque nós nada temos a fazer ali. 

Aliás, nós nada temos, jamais, a fazer, se não é estar vivos. 

Nós somos a própria Liberdade, nossa forma é plástica, como a água o é, e como o ar é 

móvel. 

Nós podemos comunicar-lhes isso. 

Essa não é nossa função, é nossa natureza, simplesmente. 

Venham a nós, de coração leve, e nós dançaremos com vocês. 

Nós agitaremos a água, para fazê-los vir a nós. 

 

A partir do instante em que vocês estão de coração leve, a partir do instante em que vocês 

não estão congelados, vocês mesmos, no que quer que seja, então, vocês nos verão, do 

mesmo modo que vocês percebem os elfos, que alguns de vocês veem, claramente, os 

dragões. 

 

Nós não temos forma, mesmo se vocês vejam uma forma. 

Nós não temos mais, tampouco, individualidade, porque nós somos Um, todos juntos. 

E, aliás, olhem, eu não posso dizer «eu», o «eu» não existe para nós. 
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Nós somos um jogo permanente e somos «nós». 

Cada um de nós é «nós», isso é difícil a viver para o humano. 

Nós podemos ajudá-los nisso. 

Oh, nós não podemos tocá-los, como os elfos, mas nós podemos mostrar-nos através da 

água e do vento que os acaricia e, sobretudo, nós podemos, mesmo, estar em seus 

líquidos, em seu sangue, em sua linfa, percorrer suas veias, do mesmo modo que 

percorremos as veias da terra e do mar. 

 

Conosco não há troca, há apenas uma partilha, uma partilha totalmente livre. 

 

Não há, em nós, qualquer organização, nem em nossa forma nem em nossa vida. 

Isso seria contrário à Liberdade. 

Nós estamos em toda liberdade nesse mundo e nós aí estamos desde o primeiro dia, se 

posso dizer, que se perde na noite dos tempos. 

Antes, nós estávamos em outros lugares e estávamos, já, por toda a parte. 

Isso vocês não podem imaginar, mas podem colher os benefícios disso. 

 

Nós somos a Leveza e, se ressoamos com vocês e em vocês, então, vocês se tornam 

leves, e o que está congelado amolece. 

De onde viemos? 

Mas nós viemos do mesmo lugar que vocês. 

Nós estamos por toda a parte e, ao mesmo tempo, em lugar algum. 

Nenhum lugar obriga-nos, nenhuma distância separa-nos, nenhum mundo separa-nos. 

 

É claro que existem algumas formas de nós que experimentam lados mais congelados – eu 

o disse, nas águas profundas, nas águas escondidas, nas águas que não são aeradas pela 

circulação –, mas isso dura apenas um momento. 

Nós nos reencontramos, sempre, em definitivo, além de qualquer hábito, de qualquer função 

e de qualquer forma, a ser, simplesmente, a Alegria. 

 

Alguns povos da natureza procuram nossa presença e, em especial, as fadas, porque nós 

estamos na mesma Leveza e na mesma despreocupação. 

Porque o que é que poderia preocupar-nos, quando nós não temos nem início nem fim, 

quando não temos qualquer sofrimento e qualquer forma, e qualquer dimensão? 

Nós somos, verdadeiramente, o que vocês poderiam nomear a consciência da Alegria e da 

Liberdade. 

 

Nós portamos, todos, aliás, o mesmo nome. 

Eu lhes dei esse nome porque vocês precisam de um nome, vocês precisam de uma 

palavra, mas nós não somos qualquer de suas palavras nem qualquer de suas 

consciências. 

Caso contrário, nós não seríamos mais o que nós somos. 

Nós somos liberados e somos livres, aliás, nós nada temos a liberar. 

Nisso, nós podemos acompanhá-los, ao percorrer, com alegria, seu sangue, sua linfa e, 

mesmo, nas águas profundas de suas articulações, nós somos a liberdade ou o movimento, 

nós somos o fim do que resiste. 

Nós percorremos todas as águas, as águas de baixo, tanto desse mundo como de todo 

mundo, como as Águas do alto. 
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Nós somos a Água principial, nós somos a Água elementar, como nós somos, também, se o 

desejarmos, os Triângulos que agenciam os mundos. 

Mas nós preferimos a Leveza ao invés da rigidez. 

Nossa natureza é a Alegria e nossa essência é Alegria. 

Há apenas isso. 

 

Vocês querem encontrar-nos? 

Então, desfaçam-se de todos os seus medos, desfaçam-se de tudo o que é rígido e venham 

a nós com o coração de uma criança, na espontaneidade. 

 

A partir do instante em que vocês estão na alegria, quando não sabem porquê, há, em seu 

sangue, também, uma ondina que está aí. 

 

Nós todos temos o mesmo nome, mesmo se possamos dar-nos uma multidão deles, porque 

não há, realmente, diferença entre cada um de nós, ou cada uma de nós, se vocês 

quiserem. 

Nós não sabemos o que é a polaridade, o que vocês nomeiam a sexualidade, ou seus 

corpos diferentes, conforme uma polaridade ou outra. 

Nós não temos qualquer polaridade e, no entanto, nós estamos vivos, uma vez que somos a 

Alegria. 

Nós podemos percorrer seu sangue, podemos percorrer sua linfa e entrar nas águas ainda 

mais profundas. 

Nós pomos fim às memórias, nós pomos fim a tudo o que é rígido e fixo em vocês, sem que 

vocês o saibam, de toda eternidade. 

É claro, as forças de confinamento limitaram sua capacidade para deixar-nos entrar em 

seus líquidos. 

 

Nós sabemos, apesar de tudo, que acontece algo de importante para vocês. 

Os dragões, os elfos, os gnomos estão muito ativos nesse momento. 

Isso nada muda para nós, nós permanecemos na mesma alegria que não nos deixará, 

jamais, que jamais começou e não terminará, jamais. 

 

Nessa Leveza, vocês podem, também, reencontrar-se, nós esperamos apenas isso. 

Venham ver-nos, venham banhar-se aí, onde nós estamos, ou ao lado de onde estamos. 

Vejam como as crianças, o filho do Um, os filhos da lei de Um dizem-lhes. 

 

Nós estamos aí, talvez, também, para ajudá-los, mas essa não é nossa função. 

É nossa alegria e nossa natureza que os ajudam. 

Nós não temos qualquer intenção para quem quer que seja, nem qualquer vontade para 

quem quer que seja, se não é seguir, sempre, a Alegria e a Leveza, onde quer que elas 

estejam, próximas da água. 

 

Nós somos a Luz da água, nós somos as águas fecundantes, o que vocês nomeiam as 

Águas do Mistério ou as Águas do alto, nós o somos também. 

 

Então, neste período de sua vida, de sua Terra, porque essa Terra não é a nossa, como eu 

lhes disse, nós não temos qualquer terra, mas temos todas as terras. 
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Todas as dimensões, elas não nos pertencem. 

Nós não somos proprietários de nada, é nisso que somos livres. 

Nós não somos apegados nem a um lugar, nem a uma forma. 

Nós somos mais do que uma comunidade, mais do que uma cidade, mesmo se sejamos, 

em geral, muito pouco numerosos em um determinado lugar, mas nós somos, todos, 

conectados além de toda distância e de toda dimensão. 

 

Venham ao nosso encontro de coração leve, e pensem em nós. 

A partir do instante em que vocês se lavam, onde vocês mergulham uma parte de seu corpo 

na água, nós estamos ali. 

Eu sei, aliás, que, ao nível do que vocês nomeiam os Arcanjos, foram-lhes dados elementos 

específicos nos quais a água intervém. 

E, aliás, muitos de vocês, nessas águas que confeccionaram com diferentes ingredientes, 

ademais, vocês vivem a liberdade de diferentes modos e serão cada vez mais numerosos. 

 

Vocês sabem que há a Água do Batismo. 

Ela esteve presente tanto no que vocês nomeiam algumas de suas religiões como em todos 

os tempos. 

A água, como o fogo, aliás, é ligada a um rito de passagem para vocês. 

Em todas essas situações, nós podemos multiplicar-nos e estar presentes em grande 

número. 

Quer seja quando de um batismo, qualquer que seja o confinamento que algumas formas de 

batismo possam criar, nós estamos aí, de qualquer forma. 

Nós aportamos o elemento de Leveza que pode fazer falta. 

E em toda água nós permanecemos leves, mesmo se nossa forma mude. 

 

Eu não tenho o hábito de exprimir-me em palavras humanas, então, sejam indulgentes, 

porque eu procuro, nessa estrutura que vocês nomeiam cérebro, o que pode ser o mais 

coerente para vocês. 

Mas, por favor, não nos congelem. 

Estejam disponíveis, como nós estamos, porque a Alegria e a Leveza, que é nossa 

natureza, é, certamente, como vocês podem nomear, o melhor serviço que vocês podem 

oferecer e oferecer-se uns aos outros. 

Nós o vivemos a cada instante, nós não temos mais barreiras. 

Todas as casas são nossas casas, todos os lugares são nossos lugares. 

Nós não pertencemos a nenhum, assim como nenhum lugar pertence-nos. 

Nós vivemos da Alegria, porque a Alegria nutre-nos, e não há nutrição mais refinada que a 

Alegria, de mais saciante. 

É a Água do alto, a Água de Vida, como a Onda de Vida que subiu. 

Nós estávamos aí, e nós estamos, ainda, aí. 

Nós somos, ao mesmo tempo, legião e nós somos, ao mesmo tempo, únicos. 

 

Nós não conhecemos, mesmo em formas multidimensionais, o princípio de viver em uma 

forma ou em múltiplas formas. 

Nossa forma muda, constantemente, ela não é, jamais, estática, como nossos lugares. 

Eu creio que podemos dizer que não há lugares nos quais nós permaneçamos muito tempo. 

Nós voltamos a passar, é claro, em alguns lugares nos quais a Alegria é especial. 
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Lembrem-se, onde vocês me virem, onde vocês me sentirem, eu posso desaparecer ou 

aparecer. 

Eu posso desaparecer e deixar aparecer outra forma, outro nome, mas sou sempre eu, 

como sempre nós. 

Porque o «eu» nada quer dizer para nós. 

Nós somos liberados desde sempre, de tudo o que faz o quadro de manifestação da 

consciência. 

Nós estamos à parte, mas nós estamos, ao mesmo tempo, em cada um e em tudo, a partir 

da Fonte até vocês. 

Nós não fazemos qualquer diferença, nós não podemos vê-la, eu lhes disse isso. 

Só o que é rígido, só o que é problemático faz-nos deixar o lugar. 

Não é, mesmo, uma decisão de nossa parte, uma vez que nós aparecemos e 

desaparecemos segundo a Luz e segundo a Leveza e a Alegria em um lugar. 

Se a Alegria é sentida pesada, a Alegria não existe mais e não é questão, para nós, estar 

sem Alegria. 

Não há morte, não há desaparecimento ou, se desaparecimento há, é de um lugar para 

outro lugar, e isso é instantâneo. 

E como não há diferença entre nós, nós somos, como vocês dizem, lúcidos e conscientes 

desde essa Terra, esse lugar, até a Fonte. 

 

É claro, nós não podemos pôr em palavras as coisas, como vocês, nós não podemos 

agenciá-las, porque a espontaneidade é tal em nós, que nós somos apenas isso. 

E, aliás, o resto, para que isso serviria? 

Porque, assim que há quadro, assim que há limite, nós o vemos, efetivamente, a Alegria 

atenua-se e vocês veem, ela pode, mesmo, desaparecer, devido a algumas consciências 

que se privaram, elas mesmas, de Alegria. 

Eu creio que quem vocês nomeiam o Comandante chamou-os «os maus rapazes». 

 

Para nós, não há qualquer diferença. 

Só o que é rígido faz-nos desaparecer, mas nós não temos a intenção de desaparecer, nós 

mudamos – de forma, de lugar, de mundo, de dimensão. 

 

Nós não somos apegados a nada, a nenhum de nós, já. 

 

Nós somos, de algum modo, uma das melhores representações da Liberdade e da Alegria. 

Não limitados por uma forma, por uma organização, por um papel, por uma função ou por 

um nome, nós somos imutáveis. 

É nessa Alegria e nesses movimentos permanentes que nós somos imutáveis, porque a 

vida é movimento, onde quer que ela seja, vocês sabem disso. 

E se lhes falam da parada do movimento, da imobilidade, do silêncio, isso apenas pode 

produzir-se se há Alegria. 

É a Alegria que é responsável por isso e que é o agente atuante, se posso dizer. 

 

Então, eu lhes dei um nome, chamem-me. 

Mas, ao chamar-me, vocês não chamam a mim, vocês chamam o povo das ondinas. 

Mas, eu repito, esse chamado apenas pode produzir-se se vocês já estão, previamente, na 

alegria, caso contrário, nós nada ouviremos, nós podemos apenas ouvir a Alegria e a 

Leveza. 
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Hoje, vocês sabem, há certo tempo – porque eu creio que vocês conhecem o tempo, vocês 

envelhecem, vocês mudam de forma, mas muito lentamente – há pouco tempo, vocês têm a 

possibilidade de pressentir-nos, porque é muito difícil ver-nos enquanto vocês não estão, 

vocês mesmos, na alegria. 

E, mesmo na alegria, não se esqueçam de que vocês têm uma estrutura – seu corpo – que 

é congelada. 

Para nós não há qualquer liberdade em qualquer corpo que seja, se não é mudando de 

corpo à vontade. 

E ser um ou o outro, à vontade, também. 

 

Obviamente, nosso modo de funcionamento, como vocês dizem, nossa biologia, mesmo se 

não tenhamos corpo, no sentido em que vocês o entendem, nosso funcionamento, nossa 

fisiologia não é, em ponto algum, sobreponível a vocês. 

Nós somos, digamos, uma Luz que tomou forma, um Amor que tomou forma, e mesmo essa 

forma não pode, jamais, permanecer. 

Caso contrário, nós não seríamos mais o que nós somos. 

 

Eu não tenho, mesmo, certeza de poder compreender suas interrogações, se houver 

alguma. 

Eu poderia apenas comunicar-lhes a Alegria. 

Mas eu lhes asseguro que a Alegria é a mais bela das respostas. 

 

Aliás, eu não compreendo e não vejo o que não é a Alegria. 

Eu sei, simplesmente, que nós sentimos quando a Alegria apaga-se, eu lhes disse isso. 

E, quando a alegria apaga-se, nós desaparecemos e reaparecemos em outros lugares, 

onde há a Alegria. 

Nós não temos qualquer vontade própria, qualquer destino ou propósito, nós apenas 

estamos na vida. 

Nós nos nutrimos de nossa própria alegria e colocamos a Alegria onde estamos. 

Aí está o que nós somos. 

O que se pode, em todo caso, dizer-lhes com palavras, porque não há melhor do que viver-

nos e aproximar-se de nós. 

Em contrapartida, nada nos peçam, nós, estritamente, nada sabemos fazer. 

Nós sabemos, simplesmente, ser a Alegria, e isso nos basta, amplamente. 

Mas nós estamos, sempre, disponíveis, não por vontade ou, mesmo, sentido do serviço, 

mas devido, mesmo, a essa Alegria que é o que nós somos. 

Nós poderíamos dizer que somos, de algum modo, uma das primeiras emanações da Fonte, 

em todo mundo, em todo lugar, como em toda consciência. 

 

Sendo a Liberdade, é evidente que nossa presença sustenta, de algum modo, certamente, o 

processo que vive a Terra, que não nos incomoda nem nos impede, e nada impedirá, aliás, 

nossa alegria. 

Ela será a mesma. 

Ela será, talvez, mais visível para vocês e nós nos expomos de modo cada vez mais 

sensível. 

Não através de nossa forma que, eu lhes disse, é muito difícil a perceber, uma vez que ela 

mesma não é fixa, talvez, no máximo, vocês verão uma névoa com formas redondas, maior 
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ou menor, mas, sobretudo, vocês sentirão essa Alegria que vocês não podem encontrar em 

outro lugar que não em seu coração. 

Não é uma alegria de contentamento, é uma Alegria que nasce por si só. 

É o que, eu creio, vocês nomeiam o Coração do Coração ou a Infinita Presença, ou o 

êxtase. 

Nós não temos necessidade de todas essas palavras porque, a partir do instante em que 

isso é natural, que essa é nossa essência, tudo o que vocês nomeiam palavras é supérfluo; 

nós trocamos pela Luz. 

Por vezes, a Luz pode tomar sons, colorações, é o que vocês veem na superfície da água, 

no ar acima da água, nos movimentos da água e do ar. 

 

Onde nós estamos, eu lhes disse, bem ao nosso lado, há as fadas. 

 

Hoje, devido a circunstâncias, parece, da Terra, nós os vemos, nós os percebemos. 

Sua forma perturba-nos, mas nós percebemos além da forma, eu lhes disse isso. 

Nós estamos em seus líquidos e somos conectados a eles, o tempo todo. 

Não para conhecer sua intimidade, sua vida, sua forma, sua história, mas, sim, para pôr a 

Alegria e o calor do sangue. 

Nós não somos o Fogo, mas o Fogo do alto – a Água do batismo é um Fogo também. 

É o que se aproximaria, eu creio, do que foi nomeado o Impessoal, o Último. 

Porque a Água é constituída de Fogo, é claro. 

Olhem, aliás, o que vocês nomeiam a química. 

Olhem os átomos, e a água nada mais é do que fogo em outro estado. 

 

Eu nada mais tenho a dar-lhes, nem em palavras, nem de outro modo. 

Nós residimos na Alegria, nós permanecemos na Alegria, como nós sempre fomos a Alegria 

e a Leveza. 

No máximo, devido à iluminação que há sobre a Terra nesse momento, nós vemos, nós 

vemos tudo. 

E, ao mesmo tempo, nós nada vemos, porque só a Alegria afeta-nos. 

Mas não vejam, ali, uma afetação no sentido humano. 

Ser afetado é, simplesmente, reagir, não por uma emoção – que nós não conhecemos –, 

mas pela plasticidade de nossa forma e de nossa vida. 

 

… Silêncio… 

 

E nessa Alegria que nós somos, nós jogamos, com vocês, o jogo da Alegria e o jogo da 

Liberdade, nós não conhecemos outro jogo. 

 

Nós não transformamos os lugares nem asseguramos o que quer que seja em relação à 

Terra. 

Aliás, isso limitaria nossa Alegria e, sem Alegria, eu não ouso, mesmo, pensar nisso – aliás, 

nós não podemos pensar nisso. 

 

Nós sabemos, quando somos seu sangue, que há, em vocês, inumeráveis coisas, 

inumeráveis estruturas, inumeráveis partes da consciência que estão, ainda, congeladas e 

rígidas. 

Mas assim que há o líquido, assim que há algo que circula, então, a Alegria está aí, e nós 
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estamos aí. 

 

Quando vocês estão na alegria, sem razão, ou sem ter um objetivo na cabeça, nós estamos 

aí. 

 

Eu não tenho tantas outras palavras a dar-lhes, que não, simplesmente, convidá-los a 

celebrar a Alegria conosco. 

Oh, não há necessidade nem de cerimônias, venham de coração leve, não pensem em 

nada, porque é na espontaneidade, sem objetivo por trás de vocês, sem pensamento diante 

de vocês, que nós deixamos a Alegria estar com vocês. 

 

Nós não somos, tampouco, uma linhagem, como podem sê-lo os dragões ou, ainda, alguns 

elfos, porque a água não se acomoda com qualquer linhagem nem qualquer origem. 

 

… Silêncio… 

 

As palavras, aliás – e eu o sinto agora, nós o sentimos nitidamente –, são muito limitantes. 

Elas são difíceis, elas são pesadas. 

A Alegria não tem necessidade de palavras nem de explicações. 

 

Na Alegria apenas pode haver o Amor. 

Mas nenhum amor habitual na superfície desse mundo, um amor, é claro, sem condição, 

como vocês dizem, mas um amor livre, que não tem forma congelada, que não tem 

identidade congelada. 

Como ser mais livre do que isso? 

 

Nós não somos afetados por sua dimensão nem por qualquer dimensão, como eu o disse. 

Nós estamos, simplesmente, presentes por toda a parte, como a água está presente por 

toda a parte. 

 

Pode-se dizer, de algum modo – porque ele deve falar-lhes – que nós somos, também, o 

Espírito da Água. 

Do mesmo modo que há o Espírito do Sol que, ele, tampouco, não tem forma, nós, ondinas, 

veiculamos a Água. 

A água, para vocês, humanos, é, também, o inconsciente, as emoções. 

Ela, nós vemos, mas nós não somos concernidos. 

Mas assim que haja um grama de alegria, então, nós somos concernidos, todos juntos, 

onde quer que vocês estejam. 

 

É claro, essas experiências e essas conquistas, uma vez que é eterno, são-lhes, há muito 

tempo, ocultadas, exceto para alguns de vocês. 

Nos lugares onde nós nos condensamos um pouco mais, no que vocês nomeiam as 

serpentes aladas (ou wyverns), por exemplo, mas, também, em algumas salamandras ou 

em algumas sílfides. 

 

Então, vocês podem servir-se de nós. 

Não se esqueçam de que a única possibilidade de contato é a alegria e a serenidade. 

Mesmo se há, por vezes, certa forma de exuberância em vocês, isso em nada nos 
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incomoda, porque nós somos, também, muito exuberantes, no sentido em que vocês o 

entendem. 

 

Decididamente, as palavras não são feitas por nós. 

Eu as encontro e as digo a vocês, tentando aproximar-me de uma descrição que não pode, 

jamais, ser descrita, mesmo por mim mesmo, mesmo por nós mesmos, aí, onde nós 

vivemos. 

Então retenham, simplesmente, a Alegria e a Leveza que nós manifestamos nos lugares 

nos quais aparecemos, e venham, não encontrar-nos, no sentido de um encontro com um 

elfo ou um dragão, porque isso, vocês não poderão, mas venham reencontrar a Alegria. 

Não nos congelem em uma forma, qualquer que seja, mesmo se vocês a vejam (uma 

forma). 

Não confiem em um nome, mesmo aquele que eu lhes dei, porque nós temos todos os 

nomes que quisermos. 

 

Nós somos muito sensíveis, também, a uma cor, eu creio que vocês nomeiam isso assim, e 

essa cor é o azul. 

O azul da água, o azul do céu, o azul do ar é-nos muito agradável e preenche-nos de 

alegria. 

O que eu quero dizer com isso? 

Simplesmente, aportem-nos algo de azul ou tornem-se todo azuis, vocês também, no que 

esconde sua forma como em seu coração. 

Todos os azuis são possíveis. 

Porque o azul, além de todos os conceitos que lhes foram explicados por alguns Anciões, o 

azul é ligado, ao mesmo tempo, à água e ao céu, e o azul é a Liberdade. 

Oh, não, unicamente, o azul que vocês podem ver com seus órgãos dos sentidos, uma vez 

que nós, nós falamos, sobretudo, da emanação de luz que é refletida pelo azul. 

 

Tomem uma pedra azul consigo, ou branca, ao virem ver-nos, porque nós seremos, naquele 

momento, ainda mais felizes de ver essa cor, ou esse mineral, ou essa vestimenta, e isso 

porá a alegria próxima de vocês. 

 

… Silêncio… 

 

Nós lhes pedimos, também, se vocês se aproximam de nós, para esquecerem-se não, 

unicamente, do que não é a Alegria, mas, sobretudo, o que pode parecer, para vocês, ser 

sério em sua consciência, porque o sério, para nós, estritamente, nada quer dizer, e faz-nos 

desaparecer também. 

Não somos nós que decidimos, lembrem-se, nós somos guiados pela Alegria e, unicamente, 

pela Alegria. 

 

… Silêncio… 

 

Creio que eu não tenho mais, verdadeiramente, outras palavras a acrescentar, então 

vamos, nós, ondinas, se vocês o permitem, aqui ou por toda parte onde vocês estejam 

sobre a Terra, devido ao período, simplesmente, por nossa Presença, de qualquer forma, 

fazer crescer sua alegria. 

Nós, a nossa, não cresce, ela é imutável. 



155 
 

E, aliás, assim que ela tenha tendência a desaparecer ou a diminuir, nós somos 

transportados a outros lugares. 

 

… Silêncio… 

 

Eu não poderei, aliás, responder às suas questões, porque toda questão, mesmo se ela seja 

justificada na corrente da vida, freia um pouco a Alegria. 

Eu posso apenas propor-lhes a Alegria, nós estamos aí para isso. 

 

… Silêncio… 

 

Na alegria, vocês estão nela, aqui ou alhures? 

Lembrem-se de que a Alegria não depende desse corpo rígido ou, mesmo, de sua história, 

como vocês dizem, é uma atitude interior que ignora tudo o que não é ela. 

É claro, vocês não são ondinas, mesmo se possam fundir-se conosco. 

 

Eu terminarei por essas palavras: talvez, em algum lugar, nós somos o reflexo, em seu 

mundo, do Absoluto, do Último, como vocês o nomeiam, jamais congelados, jamais fixos, 

totalmente livres para ser essa forma ou outra forma entre nós. 

A Alegria é tributária de nada, como nós somos tributários de nada, absolutamente. 

 

Eu creio que, definitivamente, eu não tenho mais palavras, exceto convidá-los a celebrar a 

Alegria. 

Se vocês pudessem ver como cinco minutos de alegria em sua vida, de sorrisos e de risos 

bastam para transformar tudo o que pode parecer congelado em vocês, se pudessem ver 

isso, vocês não poderiam, mesmo, compreender como puderam viver sem alegria, 

quaisquer que sejam os sofrimentos e o que vocês nomeiam de provações. 

 

Aí está, nós esgotamos as palavras. 

Para nada serve dizer o que quer que seja mais. 

Nós lhes demos as grandes linhas do que vocês podiam apreender. 

O resto, venham dar-se conta por si mesmos, e vocês verão que não há palavras. 

Que todas as palavras que vocês poderiam empregar fazem apenas restringir e limitar 

porque, assim que vivam a experiência ou as experiências conosco, nós estamos fora do 

tempo, fora do espaço, fora das dimensões, porque nós estamos plenamente vivos. 

 

Nós somos Eolia, e minha essência exprime-se em nossa essência e em sua essência. 

Nós os esperamos para partilhar a Alegria. 

Eu teria, aliás, feito melhor ao dizer, simplesmente, essas palavras, e todo o resto não tem 

importância alguma. 

Para vocês, o tempo é chegado de viver essa Alegria, o que quer aconteça em sua forma, o 

que quer que aconteça em sua cabeça, a Alegria é acessível. 

Ela bate à sua porta, como Aquele a quem vocês nomeiam Cristo bate à sua porta. 

Como o Apelo de Maria os porá na alegria. 

 

Aí está para nossas palavras, não haverá outras. 

Haverá, simplesmente, a Alegria, e ela é amplamente suficiente. 

Não podendo abraçá-los por nossa ausência de forma fixa, nós podemos apenas atiçar o 
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sopro da Alegria ao redor de vocês. 

Nós somos Eolia. 

 

… Silêncio… 

 

Quer vocês chamem isso de bênção, radiância, Presença, Ausência, eu diria que nós 

vivemos um momento de alegria. 

 

… Silêncio… 

 

Nós somos Eolia, como vocês são Um conosco, apesar das barreiras aparentes para nós e 

para vocês, de momento, de sua forma e, sobretudo, de sua razão. 

A razão não é de qualquer utilidade na Alegria. 

Oh, sobretudo, não creiam no que eu digo, mas venham vivê-lo conosco. 

 

… Silêncio… 

 

Eu os saúdo agora, é tempo, para nós, de retornar à Liberdade. 

 

E na leveza do Amor, eu os saúdo, então, «nós» os saudamos. 

Então, eu não os abraço, mas eu os acaricio em minha eternidade. 

 

Eu creio que é preciso dizer adeus. 

 

----------- 

Publicado por: Blog Les Transformations  
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FENOUIL – GNOMO – Julho de 2016 

 

IMPESSOAL E POVOS DA NATUREZA 

 

 

Eu os saúdo, humanos de superfície. 

Antes de qualquer coisa, eu estou alegre de poder exprimir-me entre vocês. 

Façamos, se o quiserem, as apresentações. 

Eu sou o chefe de uma cidade de gnomos, estabelecida próximo de onde vocês estão. 

Meu nome, porque eu tenho um, não sofre qualquer comentário. 

Nomeiam-me Fenouil, o que nada tem a ver, eu o esclareço de imediato, com sua planta 

presente sobre a Terra [erva-doce]. 

O significado nada tem a ver com o nome de uma planta, eu sou, de fato, o dirigente, vocês 

podem dizer isso, dessa cidade. 

O que eu venho dizer-lhes não tem relação direta com essa cidade que eu dirijo, mas, mais 

globalmente, com o que são os gnomos. 

 

Como, talvez, vocês saibam, através de certo número de livros que nos descreveram ou que 

falaram de nós, nós temos, sensivelmente, a mesma forma que vocês, mas não somos tão 

gigantescos e, eu diria, um pouco mais largos do que vocês. 

Nós trabalhamos a terra. 

Nós estamos no interior de corredores, de cavidades que nós arrumamos. 

Apesar de nossa forma que se aparenta à sua, nós não somos de sua dimensão e não 

participamos, de maneira alguma, do confinamento. 

Nós estamos aí há muito tempo, idênticos a nós mesmos. 

 

O que me é pedido comunicar a vocês é certo número de elementos, não tanto sobre nossa 

organização de vida ou sobre nosso modo de vida, que não requer, aí também, qualquer 

comentário, mas nós somos aqui, nessa Terra, em todo caso, uma forma de guardiões da 

Terra. 

Nós nada temos a ver, aliás, com os povos ditos intraterrestres, mesmo se vivamos, o mais 

frequentemente, nas entranhas da Terra, com, o mais frequentemente, outros povos da 

natureza ao nosso redor e, se possível, afastados de suas aldeias, de suas cidades, de 

suas casas. 

 

Em que nós podemos ser-lhes úteis? 

Porque, como habitantes em outra dimensão e, contudo, colocados na dimensão na qual 

vocês vivem, nosso papel é, mais, de viver e de desfrutar da terra. 

Vocês sabem, houve, em numerosos períodos dessa Terra, habitantes vindos de muito 

longe, em termos dimensionais ou em termos de espaço, que semearam ou viveram, por 

eles mesmos, na superfície dessa Terra, há tempos muito remotos, quando não havia o 

confinamento que vocês vivem, digamos. 

 

Nós somos sexuados, como vocês, mesmo se nossos caracteres físicos primários e 

secundários não tenham relação com a utilização que vocês fazem disso. 

O mais frequentemente, nós preferimos permanecer entre o que vocês nomeiam «machos», 

eu creio, embora nossos companheiras, para não dizer esposas, não estejam, jamais, muito 

longe. 
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Nós trabalhamos a terra para nosso prazer, antes de tudo. 

Nós esculpimos a terra, um pouco como o fazem outros povos, mas em nossa escala. 

Nós criamos, nós somos criadores, não de mundos, mas de criaturas de formas, aqui 

mesmo, na Terra, e nós esculpimos a Luz e a materializamos em formas. 

 

Assim como vocês, nós somos seres de amor, nós temos, contudo, certo número de 

especificidades que traduzem nossa sensibilidade, eu diria. 

Nós somos, primeiramente, extremamente francos. 

Nós não damos voltas nas coisas, nós vamos diretamente ao essencial, em todas as nossas 

atividades, nas relações entre nós, com os outros povos da natureza e, também, agora, com 

vocês, uma vez que os povos da natureza revelaram-se, progressivamente, já há certo 

tempo, mas de maneira mais tangível para vocês há algum tempo, curto. 

 

Em que nós podemos ser-lhes úteis? 

Lembrem-se: nossa função primeira é de aproveitar da terra através da criação na Terra. 

Nós cristalizamos, se preferem, a matéria em formas, em... como diremos..., glifos, eu creio, 

vocês chamam isso de glifos, ou seja, nós traçamos circuitos que estão no interior da Terra, 

circuitos de ressonância com a Luz. 

Por analogia, eu creio que vocês podem tomar o exemplo dos Gigantes, que esculpiram os 

Círculos de Fogo. 

 

Nossa ação não tem que servir a qualquer prazo, mas prossegue, incansavelmente, porque 

tal é nosso bom prazer. 

 

Nós temos, podemos dizê-lo, certo domínio da forma, devido à nossa atividade principal e, 

também, por nossa constituição e nossa, como vocês dizem..., filiação. 

 

Em que nós podemos ser-lhes úteis neste período? 

Bem, já, para permitir à Luz esculpir seu corpo de eternidade e, ao mesmo tempo, modelar, 

se posso dizer, e não esculpir seu efêmero em acordo e em ressonância com a Luz que 

lhes é, agora, cada vez mais acessível e visível. 

 

Para encontrar-nos, mesmo se alguns de vocês já o tenham feito, aqui ou alhures, nós 

gostamos do que se come, e nós gostamos, especialmente, do que vocês nomeiam, eu 

creio, os biscoitos, quaisquer que sejam os biscoitos, mas nós preferimos, de longe, os 

biscoitos duros aos macios. 

Nós temos o hábito do que é duro, no sentido em que vocês o entendem, ou seja, muito 

material e muito denso. 

Nós temos a fazer com isso e somos portadores, também, disso. 

 

Nós amamos essas oferendas aportadas em nossos lugares, à borda de nossos lugares ou 

em lugares nos quais nós dispomos retransmissores possíveis. 

 

É, talvez, muito mais difícil encontrar-nos, identificar-nos, uma vez que nós nada deixamos 

na superfície e tudo se desenrola na rocha, mesmo se nós saímos dessa rocha à noite. 

De fato, a Luz que nós condensamos nas formas basta para iluminar-nos e nós não temos, 

propriamente dita, necessidade de raios do Sol ou de ver a luz do dia, uma vez que o que 

nós criamos e o que nós somos é, já, luminoso do interior, e do exterior. 
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Encontrar-nos, para que isso pode, efetivamente, servir-lhes? 

Bem, como eu o disse, para modelar sua forma e prepará-los para a mudança de forma, 

justamente, ou seja, para serem esculpidos ou modelados em outra forma, no momento em 

que sua casca, ou seja, seu corpo físico não terá mais razão de ser, quer seja aqui ou em 

seus mundos, aqueles para onde vocês partirão a explorar ou viver na Liberdade. 

 

Além dos alimentos, nós gostamos, também, das pedras negras, e eu devo dizer que uma 

pedra específica agrada-nos muito, nós gostamos muito dela, porque ela é uma perfeição 

da Luz condensada, que nós chamamos «granada negra» e, sobretudo, não transformada 

por suas mãos, ou por suas ferramentas. 

E nós apreciamos, então, os bolos duros, os biscoitos duros e essas pedras. 

Vocês podem, aliás, entrar em ressonância conosco, mais facilmente, aportando-nos uma 

dessas pedras ou portando-as em vocês, simplesmente. 

 

Encontrar-nos é reencontrar a densidade da Luz e Sua força, não mais, unicamente, ao 

nível de sua consciência ou de seus envelopes sutis, mas, sim, diretamente, em sua carne. 

De algum modo, nós seríamos, talvez, para vocês, neste período, estabilizadores da Luz. 

Não é questão, conosco, de leveza, é questão de rigor, de certa forma de rigor da matéria, e 

nós agimos por sintonia e por diversas ferramentas, se posso dizer, invisíveis para vocês, 

hein? 

Tranquilizem-se, não há como seu imaginário, martelos ou ferramentas metálicas, tais como 

vocês conhecem. 

Mas nós conseguimos modelar a Luz e agenciá-la em função do que vocês poderiam 

chamar, ao nível de seu corpo, as linhas de menor resistência à Luz, e eu creio que isso foi 

chamado de Portas, de Estrelas etc., ou seja, pontos em seu corpo que estão aptos, mais, 

aliás, do que até agora, para digerir, de algum modo, a Luz que os nutre e que vocês são. 

 

Um contato conosco vai reforçar o elemento Terra e tudo o que é, portanto, ligado ao 

Triângulo da Terra, para assentar-se, em vocês, a estabilidade. 

Nós somos exatamente ao oposto das ondinas, que nós respeitamos e amamos tanto 

quanto nós, e como os dragões ou os elfos, e toda vida. 

Mas nossa função, porque é uma, é aquela que eu lhes disse e, em relação a vocês, em 

nossos encontros possíveis, nós agimos diretamente, em sua matéria, é claro, se nós temos 

o acordo da Luz e, de todo modo, para agir em sinergia com a Luz que já os percorre. 

 

Nós não podemos aportar-lhes outra luz que não aquela de que vocês são portadores, nem, 

mesmo, as partículas adamantinas que estão ao seu redor, mas nós podemos, por nossas 

ferramentas, esculpir, de algum modo, esses lugares nos quais vocês recebem a Luz e 

permitir, aí também, que ela não encontre resistência e estabilize-se de maneira fluida. 

 

Devido à adesão de sua consciência a esse corpo, é claro, a ação em seu corpo terá uma 

ação na Luz e em sua consciência, mesmo se, eu o repito, nós não agimos na Luz e nós 

não agimos diretamente em sua consciência; nós respeitamos nisso mesmo seu 

confinamento. 

Não poderia, aliás, ser de outro modo. 

 

Se vocês experimentam a necessidade de ser mais estáveis, de uma maneira ou de outra, 
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se vocês experimentam a necessidade de ver algo de muito concreto em seu corpo mudar, 

harmonizar-se, nós não somos médicos, eu lhes esclareço, mas nós temos a possibilidade 

de agir, diretamente, por exemplo, em tudo o que é pesado e denso em vocês, quer sejam 

cristalizações, quer sejam nós, quer seja sua estrutura óssea; tudo o que permanece no 

lugar, mesmo em seus movimentos, é acessível à nossa ação, por nossas ferramentas. 

Eu não posso entrar nas explicações do que são essas ferramentas, mas tranquilizem-se, 

elas fazem parte da Luz autêntica e não conheceram qualquer deformação, nem pelo uso, 

nem pelo desgaste, nem, mesmo, pelo confinamento. 

 

Eu esclareço que é preferível nada pedir-nos. 

Nós fazemos o que devemos e não o que vocês querem. 

Se, contudo, isso se tornou possível, pelo que nós observamos em sua estrutura, através de 

sua forma e através dos pontos focais da Luz que se acumulam em vocês em alguns 

lugares. 

Não há intenção a colocar, nem objetivo a impor-nos, de uma maneira ou de outra. 

Se vocês vêm a nós, nós não podemos vir nem em sua casa nem em seu corpo. 

Vocês veem o que aconteceria se, com nossa densidade, nós entrássemos em vocês; é 

matematicamente, como vocês dizem, impossível. 

Contudo, nós podemos, com nossas ferramentas, arranjar algumas desordens. 

 

Eu repito, não é a cura sutil ou física, mas é uma ação direta nas correntes que estão ao 

mais próximo de algumas cristalizações ou de algumas estruturas, em especial ósseas ou 

fixas de seus corpos. 

Tudo o que concerne, por exemplo, ao estágio situado em seu ventre, tudo o que concerne 

aos seus ornamentos, ou seja, as unhas, os cabelos, tudo o que concerne a estruturas que 

não se movem, o olho, por exemplo. 

Nós não temos qualquer ação possível no sangue ou no que toca ao sangue. 

Mas nós podemos, sem que vocês o peçam, na condição de entrar em contato conosco – 

se nós o quisermos – com sua estrutura e, para isso, será preciso deslocar sua estrutura, 

seja vindo a nossas cidades – mas vocês terão dificuldade a encontrá-las – seja criando 

uma estrutura de acolhimento para nós, e um de nós virá. 

E eu falo, aí, não de nossa cidade, mas de todos os lugares e todas as comunidades de 

nosso povo. 

 

Basta, para isso, criar uma coluna de Luz e estabilizar, se possível, essa coluna de Luz com 

a pedra de que gostamos muito, colocando-as, quatro, em cruz ou em quadrado, e nós 

estaremos presentes, possivelmente, nesse lugar, a partir do instante em que vocês ali 

penetrarem. 

E sejam pacientes, nada peçam, esperem, simplesmente, e nós viremos, talvez – em 

algumas horas, não sempre, nós não estamos o tempo todo disponíveis, tampouco. 

Mediante isso, se nós temos uma oferenda, e se vocês colocam seu corpo no interior 

dessas pedras que eu citei, pedras negras e, em especial, essa pedra perfeita criada pela 

natureza, nós poderemos intervir em vocês e vocês o sentirão, de maneira muito, muito 

física, se posso dizer. 

É a única ajuda que podemos aportar-lhes, e isso corresponde, totalmente, às nossas 

atribuições. 

 

Encontrar-nos em outras circunstâncias não lhes aportaria, pode-se dizê-lo, nem alegria 
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nem qualquer transformação de sua consciência, mas, se vocês nos encontram em nossos 

lugares, no máximo, vocês poderão, efetivamente, encontrar-nos fora das pedras, se vocês 

nos encontram, mas beneficiar-se dessa espécie de solidez que podemos aportar-lhes ao 

nível de sua estrutura a mais densa. 

Eu citei os exemplos de partes de vocês nas quais nós temos uma ação relativamente fácil, 

eu o repito, em adequação total com a Luz e não com seus desejos ou nossos desejos. 

 

Nesse sentido, nós poderemos, eventualmente, traçar, de maneira invisível, mas 

perceptível, alguns glifos em vocês, o que vocês poderiam nomear de símbolos também, se 

quiserem; não é uma escritura, mas são os glifos que pertencem, desde tempos imemoriais, 

aos gnomos, um pouco, se quiserem, como o que vocês chamam de runas nórdicas. 

Obviamente, não são runas, são glifos ligados à nossa Presença e à nossa função. 

 

Eu nada mais tinha a dizer-lhes, mas, contudo, foi-me pedido prestar-me às suas eventuais 

questões concernentes não à nossa vida, não ao nosso lugar de vida, mas, unicamente, 

sobre o que pode fazer interação conosco, à beira de nossas cidades ou nas estruturas que 

vocês recriaram, nas quais nós poderemos vir sem dificuldade. 

 

Em relação a isso e, exclusivamente, em relação a isso, eu gostaria de ouvir as questões 

que lhes pareçam necessárias se, contudo, eu me esqueci de algo nesse processo, ou se 

isso resta, para vocês ainda obscuro. 

 

Questão: quais são as horas favoráveis para encontrá-los? 

 

Evitem, tanto quanto possível, os horários de pleno Sol, exceto se nossas cidades, se vocês 

as conhecem, estejam situadas em lugares – são, aliás, sempre situadas em lugares nos 

quais o Sol penetra apenas muito dificilmente, isso nos permite, de qualquer forma, ter uma 

mobilidade exterior um pouco mais ampla –, mas o horário privilegiado, para vocês, ou é em 

pleno dia, se vocês constituíram uma estrutura com quatro pedras negras, que nos permitirá 

não sermos afetados, de diferentes maneiras, aliás, ou, se vocês conhecem uma de nossas 

cidades, se caem em cima, de todo modo, vocês o sentirão, porque será um lugar, em geral, 

úmido, em geral, bastante sombra, no qual a luz faz apenas filtrar e no qual a orientação, 

em todo caso, de nossos túneis e cavidades não é destinada a deixar penetrar a luz do 

pleno Sol. 

 

Há horários, efetivamente, e, mesmo nesses lugares que vocês podem recriar, os horários 

privilegiados são mais pela manhã, mesmo após o nascer do Sol, mas antes que ele esteja 

demasiado visível acima do horizonte, e à noite, eu diria, conforme suas estações, uma a 

duas horas antes do pôr do Sol, qualquer que seja a estação, aliás. 

 

Isso concerne, como eu o disse, às nossas cidades. 

Vocês podem muito bem criar uma estrutura de acolhimento, mas, por favor, não façam isso 

em seus domicílios, eles são terríveis. 

É imperativo que essa estrutura esteja em contato com a natureza e mais isolada, nós não 

gostamos de ser perturbados. 

 

Portanto, guardem os horários, mais pela manhã, mais à noite e, sempre, na natureza, não 

necessariamente à sombra, uma vez que a estrutura das quatro pedras que eu lhes dei cria 
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uma cor na qual nós podemos, facilmente, permanecer o tempo necessário para uma 

determinada ação, se julgamos bom que ela seja possível. 

Em função do que nós observamos da Luz em vocês e não do que nós julgamos, a qualquer 

título. 

 

Evitem, tanto quanto possível, estarem perfumados, nós preferimos, de longe, o odor da 

terra. 

E, se possível, quer seja em nossas cidades ou nas estruturas que vocês criaram, por favor, 

retirem seus sapatos. 

Portar a pele de um animal em seus pés parece-nos, para nós, é claro, muito anacrônico, 

digamos. 

 

Vocês têm outras questões? 

 

Questão: para a estrutura de acolhimento, as pedras devem ser colocadas de maneira 

permanente? 

Em um quadrado de qual superfície? 

 

Ah, você fala de distância entre as pedras? 

 

Questão: sim. 

 

Oh, prevejam dois metros quadrados, três metros quadrados, se vocês são bastante 

corpulentos, mas de um a dois metros deveriam bastar, excepcionalmente, mais de três 

metros, porque, aí, a estrutura não seria tão sólida. 

Até agora, eu creio que isso lhes foi comunicado, uma vez que nós viemos até vocês, havia 

a necessidade de criar uma forma específica de luz que era uma coluna de Luz 

supramental. 

Isso não é mais necessário, na medida em que, agora, as partículas adamantinas estão por 

toda a parte. 

Criem essa estrutura no solo, esperem alguns minutos e entrem nela, simplesmente. 

Não se esqueçam do biscoito. 

 

Questão: essa estrutura deve ser retirada após cada intervenção ou pode permanecer 

de maneira permanente? 

 

Ela pode ficar ali de maneira permanente, mas isso nada mudará, uma vez que nós 

sentiremos, unicamente, quando alguém estiver dentro. 

E saberemos, assim que alguém penetra ali, de onde estamos, da cidade, em todo caso, a 

mais próxima de onde você tenha feito isso, nós saberemos, instantaneamente, que um 

humano criou uma estrutura de pedras. 

E nós viremos, e entraremos, talvez, no interior. 

Nós viajamos, aliás, diretamente, desse ponto de nossa cidade ao seu ponto criado. 

Nós não temos necessidade de cavar um túnel, tranquilizem-se, para vir a você. 

 

Portanto, essa estrutura que vocês vão criar no solo pode ser retirada, uma vez que você 

tenha terminado, ou deixada no lugar. 

Mas, eu repito, ela não estará ativa enquanto alguém não estiver dentro, a iluminar a coluna 
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de Luz por ele mesmo, por sua própria Presença; quer você sinta suas estruturas de luz ou 

não, aliás, pouco nos importa, uma vez que a Luz, de qualquer modo, hoje, deposita-se por 

toda a parte. 

Mesmo se ela não penetre, se as estruturas de abertura, como o que vocês nomeiam as 

Portas não estejam ativadas, entretanto, a partir do instante em que a estrutura é colocada 

no solo e você está no interior dessa estrutura, em pé ou sentado, pouco importa, ela está 

presente. 

 

Existem outras questões? 

 

Questão: quando vocês intervierem, vocês estarão visíveis aos nossos olhos? 

 

Fora de nossas cidades, eu não penso que vocês possam ver-nos. 

Vocês não têm, ainda, suficientemente – como isso se chama junto a vocês... – a visão sutil 

ou a visão dita etérea suficientemente constituída, de momento, para ver-nos, apesar de 

nossa densidade e de nosso volume. 

Mas vocês nos perceberão, isso eu posso assegurar-lhes; as ferramentas, quando elas 

trabalham, elas trabalham. 

 

Questão: há uma distância a respeitar entre a estrutura de acolhimento criada com as 

granadas e uma de suas cidades, ou isso não é importante, na condição de que esteja 

na natureza? 

 

Ah, é claro que, se você habita em plena cidade, você terá dificuldade, diante do gramado 

ou em seu jardim. 

Não fique, se possível, demasiado longe, de qualquer forma, de um ambiente mineral, no 

qual haja, ao mesmo tempo, a água e as árvores não muito longe. 

É o ambiente o mais propício que é suscetível de ser... 

Se quiser, quando você cria essas estruturas, nós ouvimos um sino, mas se, efetivamente..., 

eu não posso dar-lhe distância, porque é muito variável, conforme a condução da onda que 

é criada por essa estrutura de pedras, mas ela pode ir até o que você poderia chamar de 

vários quilômetros. 

 

Mas eu repito, se possível, na natureza, se possível, não bem à frente de uma casa 

humana, porque, aí, é intransponível para nós. 

Tente fazer isso perto de uma árvore, perto da água, por exemplo, isso pode ajudar. 

 

Mas eu repito, nós não responderemos, absolutamente, a todos os pedidos. 

Nós responderemos, unicamente, aliás, eu lhes disse para não vir em pedido, mas esperar, 

no interior dessas estruturas, ver o que se desenrola. 

E, em função do toque de sino que recebemos, nós enviaremos um emissário para você, 

com as ferramentas necessárias. 

 

Questão: os cozinheiros trouxeram cookies para você, nós iremos depositá-los no 

lugar de acolhimento que foi feito nesse lugar. 

 

Que nós conhecemos muito bem. 

Aliás, seria preciso mantê-lo um pouco. 
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Questão: como? 

 

Seria preciso mantê-lo um pouco, o lugar. 

 

Questão: de que maneira? 

 

Luz, ou deixar, permanentemente, se for possível, mesmo ligeiramente enterradas, as 

famosas pedras de que falei. 

 

Questão: está anotado. 

 

Obrigado. 

 

Questão: uma vez que não se deve fazer pedido, haverá um meio de saber se vocês 

intervieram em nós ou não? 

 

Quando você vai ao consultório do cirurgião humano há uma cicatriz, bem, haverá, também, 

uma cicatriz, é o que eu nomeei de glifos traçados sobre sua pele. 

Mas a ação é física, portanto, você não pode senti-la. 

Mesmo se você não a sinta enquanto nossas ferramentas trabalham, você verá, 

efetivamente, o que se produziu, de qualquer forma, ao nível de sua estrutura. 

 

Questão: para criar as estruturas de acolhimento, é possível substituir a granada pela 

turmalina negra ou o quartzo negro morion? 

 

Aliás, eu observo, nesse lugar, que vocês não puseram granada negra. 

Vocês puseram uma pedra negra e uma coluna de Luz. 

Mas o ideal é, de qualquer forma, essa estrutura geométrica perfeita. 

Mas isso pode funcionar, com um pouco mais de dificuldade operatória para nós, mas com 

qualquer pedra negra. 

 

Questão: ônix também? 

 

Todas as pedras negras. 

 

Questão: o tamanho da pedra tem uma importância? 

 

Eu diria, mesmo, que quanto menor ela é, mais ela agirá na ressonância que será criada. 

 

Questão: vocês têm, em suas cidades e em suas casas, essa granada negra? 

 

Sim. 

Há, aliás, não muito longe, inúmeros desses cristais que estão presentes. 

Isso não quer dizer que nós estejamos, sempre, ao lado dessas pedras negras, mas nós 

ficamos muito contentes quando temos essas pedras, porque elas nos iluminam à perfeição. 

 

Questão: então, vocês se instalam onde há veios de granada negra? 
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Não há delas por toda a parte, e nós estamos por toda a parte. 

Tudo o que for mineral, de cor escura, por vezes marrom, por vezes vermelha, por vezes 

negra. 

Mas eu o lembro de que, mesmo seus minerais os mais brilhantes nascem de uma casca, 

que é, o mais frequentemente, não sempre, mas o mais frequentemente, de cor muito 

escura. 

Efetivamente, nós escolhemos, de maneira privilegiada, esse tipo de ambiente, mas nem 

sempre. 

Quando isso é impossível, nós praticamos de outro modo. 

 

Questão: natureza, perto da água e na floresta, estamos, forçosamente, a menos de 

três quilômetros de uma de suas cidades? 

 

Isso quereria dizer que haveria muitas cidades, nós não somos bastante numerosos. 

Nós não somos multiplicados como vocês. 

Mas, entretanto, seria preciso, verdadeiramente, que a estrutura criada fosse mais afastada, 

de dez a quinze quilômetros, para que nós não tivéssemos o toque do sino. 

Retenham, efetivamente: a floresta, a sombra, a água, a rocha, tanto mais se as rochas são 

cinza ou negras, ao invés de beges. 

 

Em geral, nós nos mantemos a uma distância mínima de suas construções, para as 

cidades, em todo caso, ou o que vocês nomeiam aglomeração, eu creio, ou cidade mesmo. 

Assim que vocês ultrapassam certo número de humanos, com suas construções, nós nos 

afastamos. 

Mas, regra geral, eu posso dizer que, em relação a uma cidade ou uma reunião de casas, a 

distância mínima é, no mínimo, de dez quilômetros. 

 

É claro, nós podemos instalar-nos sem problema, já a um quilômetro de uma pequena 

cidade ou, mesmo, a algumas centenas de metros de uma casa, se ela é isolada. 

 

Eu não vejo o que mais dar-lhe como elementos concernentes à nossa localização. 

Tanto mais que elas não são tão, como dizer..., sensíveis, devido à presença de vórtices, 

como nas cidades dos elfos. 

 

Questão: nós podemos criar uma estrutura para várias pessoas? 

 

Para criar a estrutura, sim, mas, no que concerne à nossa cirurgia, é melhor estar sozinho 

dentro. 

Nunca se sabe. 

 

Questão: se estamos em vários, como saber quando vocês terão terminado sua 

intervenção na primeira pessoa para que a segunda pessoa possa tomar lugar? 

 

É muito simples. 

Nossas intervenções, uma vez que nós tenhamos visto, de onde estamos, a interação da 

Luz com sua estrutura física, se podemos e devemos intervir, em função de, como vocês 

chamam isso..., a Inteligência da Luz, nós poderemos, sem qualquer dificuldade, praticar o 
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que há a praticar. 

Nós teremos, talvez, necessidade de revê-los, como alguns cirurgiões humanos, mas, em 

todo caso, a operação não vai durar horas de seu tempo. 

Permaneçam, pacificamente, no interior dessa estrutura. 

Eu diria que o tempo máximo, entre o toque do sino, a operação eventual e o fim da 

operação, propriamente dita, tomaria trinta minutos, jamais mais. 

Deixe-nos, de qualquer forma, alguns minutos antes de sentir alguma coisa. 

 

É claro, nas estruturas de pedras e, sobretudo, se são as pedras que eu nomeei, você 

sentirá, também, é claro, a energia dos cristais, para não confundir com nossa vinda ou 

nossa resposta. 

Mas eu penso que as sensações de seu corpo existirão, não se pode ser mais claros 

naquele momento. 

 

Questão: vocês têm preferências, ao nível dos bolos secos que nós lhes oferecemos? 

 

Não, a partir do momento que eles sejam duros. 

 

Questão: eu habito perto de um rio, há, portanto, a água, árvores, rochedos, mas no 

verão não há água. 

Isso coloca um problema para vocês? 

 

Eu não disse, absolutamente, que seria preciso que houvesse os três elementos que eu 

citei. 

Podia ser um ou o outro. 

É mais fácil para nós, digamos. 

 

Questão: há outros elementos, que não as habitações humanas, que afastariam suas 

cidades? 

 

Sim, efetivamente, tudo o que é elétrico. 

 

Como dizer? 

Nós somos seres muito mais magnéticos do que vocês, e a eletricidade não faz muito boa 

mistura, eu diria, com nossa estrutura. 

Eu não falo de um simples fio de corrente, eu falo de geradores, de... como vocês nomeiam 

isso, o que fabrica a eletricidade, ou grandes cabos, fios grossos que transmitem a corrente. 

Porque, naquele momento, são gerados campos elétricos e eletromagnéticos que não são 

propícios, absolutamente, à nossa vinda. 

 

Questão: não há elementos sutis que possam manter suas cidades afastadas? 

 

De que você quer falar? 

Nós vivemos em harmonia com os outros povos da natureza. 

Não pode ser de outro modo. 

 

Questão: como os elementos «escuros»? 
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Eles não poderiam aproximar-nos. 

Eles nos evitariam, como a peste, eu diria. 

 

Questão: para a intervenção, é melhor estar sentado, em pé ou deitado? 

 

Não, não, sentado ou em pé. 

 

Questão: deitado não funciona? 

 

Ah, eu não disse isso, mas, naquele momento, será preciso modificar a estrutura que é 

colocada. 

 

Questão: como saber se se deve voltar uma segunda vez? 

 

Bem, se não terminou. 

 

Questão: como se sabe que não terminou? 

 

Você pode repetir? 

 

Questão: você disse que, por vezes, seria preciso fazer uma segunda intervenção... 

 

Se a primeira não foi suficiente, portanto, se existe uma dor, uma deformação, algo que não 

está regulado e que nós, realmente, intervimos. 

 

Você pode, também, simplesmente, vir aportar-nos um biscoito. 

Isso não nos incomodará. 

 

Questão: quando lhe depositamos biscoitos, no dia seguinte, nada mais havia ali. 

Foram vocês que os tomaram ou eles foram comidos por animais? 

 

Eu lhe esclareço, de qualquer forma, que nós comemos as forças vitais do biscoito e não o 

biscoito em si, é claro. 

Mas como um biscoito duro evoca a forma, e nós somos amantes das formas, nós 

preferimos isso. 

Depois, nós os deixamos aos animais. 

 

Questão: um biscoito duro em forma de cubo. 

 

Isso existe? 

 

Questão: isso pode ser feito. 

 

Eu jamais vi, nem comi. 

 

Questão: isso pode ser feito. 

 

Em geral, seus materiais duros são sempre muito planos. 
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Questão: poder-se-ia fazer um esforço para aportar-lhes cúbicos. 

 

Vai ter que partilhar, é fastidioso. 

 

Questão: a presença de uma fazenda perto da estrutura poderia incomodá-los? 

 

Se é uma fazenda que se ocupa de animais, nós evitamos. 

Nós temos horror de ver animais confinados em algum lugar. 

Se, contudo, é uma fazenda que se ocupa de vegetais, aí, não há preocupação. 

Mesmo uma galinha na gaiola é-nos intolerável. 

 

Questão: vocês são numerosos em suas cidades, quantos bolos é preciso aportar? 

 

Quando eu falei de partilha, em geral, não é o número de biscoitos, é, sobretudo, a 

originalidade, e sua dureza; não se inquiete com partilha. 

Nós não temos as mesmas noções de partilha, e partilhar a força vital de um biscoito faz-se 

sem problema algum. 

 

Questão: já que vocês têm companheiras, vocês estão em família? 

 

Não no sentido em que vocês entendem, mas nós temos uma companheira privilegiada, se 

posso dizer. 

Mas as companheiras nada têm a ver com o que vocês chamam de marido e mulher. 

Digamos que são, simplesmente, ajustes de polaridade que nada têm a ver com qualquer 

função de gestação, de reprodução ou de sexualidade, no sentido em que vocês o 

entendem, e vivem. 

 

Eu vejo que há questões que não estão mais, verdadeiramente, em relação com o que eu 

pedi. 

Sempre sobre o processo operatório, vocês não têm mais questões? 

 

Questão: vocês podem, também, agir nas crianças? 

 

Eu lhe responderei que isso nos é difícil até certa idade, devido à forma de uma criança que 

é o que vocês chamam «em crescimento» e, portanto, móvel. 

É preferível esperar ter saído da infância e, mesmo, não madura, mas ter terminado, se 

posso dizer. 

 

Questão: após vinte e um anos, aproximadamente? 

 

Aproximadamente. 

 

Questão: você pode voltar a esclarecer sobre quais partes de nossas estruturas 

vocês intervêm? 

 

Todas as estruturas fixas e duras: os ossos, tudo o que está no ventre, os olhos, os órgãos 

dos sentidos, alguns tendões, tudo o que é ósseo ou cartilaginoso. 
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E, também, como eu o disse, sempre nessas regiões, tudo o que lhes parece amarrado ou 

cristalizado nessas partes. 

 

Questão: um cálculo, por exemplo? 

 

Isso depende de onde ele está situado. 

 

Questão: no rim. 

 

Sim. 

 

Questão: na vesícula biliar? 

 

Não. 

O rim não muda de lugar, a vesícula contrai-se, é, portanto, móvel, mesmo se ela 

permaneça no lugar. 

 

Questão: nos discos lombares? 

 

Isso faz parte das estruturas cartilaginosas. 

Outro exemplo situado no ventre: nós podemos agir nos ovários, mas não nos testículos. 

 

Questão: os dentes? 

 

Sim, mas atenção, nós não somos dentistas. 

 

Questão: se devemos sofrer várias intervenções, como saber que será preciso voltar 

para outra intervenção? 

 

Isso vai custar-lhe muito caro, em biscoitos. 

É evidente que as intervenções concernem a coisa por coisa. 

Nós não podemos tratar, se isso for tratável, o conjunto do que há a tratar em uma única 

vez. 

Eu diria nó por nó ou anomalia por anomalia. 

 

Questão: há um espaço de tempo mínimo a deixar entre duas intervenções? 

 

Não há regra. 

É a você que cabe ver, sentir, viver o que foi feito, quando isso é feito. 

 

Questão: suas intervenções são dolorosas? 

 

Elas não são dolorosas, são perceptíveis. 

 

Lembre-se do que eu disse: nós agimos na matéria, mas em acordo com a Luz, na região 

desse corpo que é afetada. 

 

Questão: nos contos de fadas, vê-se vocês densificarem a luz sob a forma de cristais 
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ou de pedras preciosas. 

Isso é uma realidade? 

 

Isso foi a realidade há muito tempo, mas nem todos os cristais, é claro. 

Não por uma ação de operação, mas pelo que nós portamos no que nós somos. 

 

Questão: vocês têm, também, um papel para ancorar a Luz? 

 

É o que eu disse no início, ou seja...  

Você escuta? 

 

Questão: minha memória falha. 

 

Eu nada posso fazer por seu cérebro. 

 

Questão: não é duro o bastante, é por isso? 

 

Não, há a eletricidade. 

E o coração, é similar. 

 

Questão: poderia incomodar para suas intervenções, se alguém tem uma bateria 

colocada perto do coração? 

 

Se está nessa região, sim, é muito incômodo. 

Se é na outra extremidade de seu corpo, não há problema. 

 

Questão: se há metal, pinos, isso pode incomodá-los? 

 

O metal não nos incomoda. 

 

Questão: se temos implantes nos olhos, isso pode incomodá-los? 

 

Tampouco. 

 

Questão: mesmo para uma operação nos olhos? 

 

Tampouco. 

 

Questão: qual tipo de intervenção vocês podem fazer nos olhos? 

 

Eu repito, isso depende do agenciamento da Luz nessas regiões, cada um é diferente. 

Mesmo se a estrutura seja idêntica, o agenciamento da Luz é profundamente diferente em 

cada um. 

Eu lhes dei os órgãos e os elementos sobre os quais nós podemos agir. 

Não se esqueçam, também, de que vocês podem vir, não para fazer-se operar, mas 

encontrar-nos, também, para encontrar certa forma de base, de solidez em vocês, e aí, em 

aspectos que não são materiais e orgânicos. 

Nós não agimos em sua consciência, como eu disse, mas podemos agenciar a Luz para 
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que isso se produza, se temos a autorização para isso. 

 

Questão: o fato de vocês virem ver-nos, nestes tempos da Terra, é devido ao ajuste 

do corpo de Existência em nossas estruturas? 

 

É exatamente isso. 

E nós esperamos que esse ajuste termine em breve. 

 

Questão: foi-nos dito que seriam gravadas coisas no tetrakihexaedro. 

Isso faz parte de sua função? 

 

Não, são suas próprias codificações de luz que se manifestam nesse nível. 

Nós, estritamente, não estamos ali para nada. 

 

Questão: dadas nossas questões, você pode prevenir seu povo que vocês serão 

muito solicitados. 

 

Então, isso, não há esse risco. 

 

Questão: por quê? 

 

Mas porque é preciso certo tempo para que as operações sejam feitas, eu disse, trinta 

minutos, e eu duvido muito que vocês sejam inumeráveis a esse ponto. 

Nós não vamos transformar-nos em cirurgiões de corpos humanos. 

 

Questão: vocês podem intervir, também, nos pulmões? 

 

Não, é demasiado mole. 

Isso não tem consistência. 

Eventualmente, nos primeiros condutos, os mais grossos, que conduzem o ar, mas é tudo. 

 

Não temos mais questões, e nós lhes agradecemos. 

 

Nós fizemos, portanto, o giro do que havia a dizer para permitir-lhes beneficiar-se, talvez, 

disso. 

Quanto a mim, eu lhes apresento as homenagens, os respeitos e o amor, é claro, de toda a 

minha cidade e de todos os meus administrados, como vocês dizem. 

 

Eles me chamaram de Fenouil, simplesmente, porque eu sou aquele que é o mais sensível 

ao «ai» de meus irmãos. 

Nós dizemos «ai» quando temos dor. 

E vocês podem imaginar que, ao trabalhar na matéria, nós somos grosseiros, mas temos, 

frequentemente, como vocês dizem isso..., choques. 

Não entre nós, mas em nossos corpos. 

 

Então, eu digo a alguns de vocês, enfim, eu ou outros, nós lhes dizemos, talvez, até breve. 

 

Fiquei muito satisfeito de poder exprimir-me de seu modo, e eu lhes digo... 
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O que dizer-lhes? 

Como isso se chama? 

Eu lhes digo bom renascimento. 

 

Fenouil inclina-se e saúda-os. 

 

--------- 
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