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MARIA – Maio de 2016 

 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

 

 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. 

Saudações e amor a cada um de vocês, onde quer que vocês se tenham. 

Minha Presença está com vocês. 

No início do mês de maio, eu me apresento, novamente, a cada um de vocês, e venho, se 

vocês concordam, inundá-los de Graça, de Amor e de Verdade. 

 

O importante, hoje, não é o que eu vou dizer-lhes, mas, bem mais, a minha presença íntima 

em sua intimidade. 

A vocês todos, filhos do Único, Sementes de Estrelas, corações vibrantes, eu venho apoiar 

seus últimos passos na dualidade. 

Na hora em que o conjunto de sinais revelados pelo conjunto de profetas nessa Terra está 

sob os seus olhos e vive-se em vocês, eu venho apoiá-los com meu amor de mãe, na 

verdade de sua eternidade. 

Eu venho, se o desejam, aliviar seus últimos pesos, suas últimas resistências, suas últimas 

dúvidas. 

 

Mais do que nunca, no início desse mês de maio, é-lhes oferecido comungar à nossa 

verdade, que é sua. 

A cada apelo eu estarei presente, a cada momento, se sua consciência volta-se para o céu, 

então, eu estarei em sua Terra e em seu corpo. 

Na hora em que o conjunto de Elementos da Terra bate, em uníssono, o apelo da Verdade, 

o tempo das revelações, eu me tenho à sua porta, eu me tenho em vocês e com vocês. 

Eu venho despertar o que deve, ainda, sê-lo, a partir do instante em que vocês se confiam à 

sua eternidade. 

 

Nesses momentos em que nada mais pode ser escondido na superfície dessa Terra, é 

tempo, também, de não mais esconder-se de si mesmos ou para si mesmos. 

É mais do que tempo de deixar o que está morto atrás de vocês, é tempo de reencontrarem-

se em sua totalidade e em sua unicidade. 

 

No momento em que os sinais dos céus e da Terra entram em seu paroxismo e em sua 

intensidade, no momento em que o fogo vital e o Fogo vibral conjugam-se no Espírito, o 

Espírito de Verdade – que descerram seus olhos e abrem bem seu coração – dão-lhes a 

viver a Graça, mas, também, demanda de vocês o perdão, o perdão de tudo o que vocês 

atribuíram às circunstâncias ou a si mesmos. 

Ao recobri-los, então, com meu Manto, como eu tive a oportunidade de fazê-lo em 

numerosas reprises, eu venho reforçar sua própria revelação. 

 

O tempo da Ressurreição conclui-se agora, o que permite a um dia novo e ao início de um 

mês novo concretizar sua Liberdade, o que vocês vivem dela, o que vocês viverão dela, o 
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que vocês conceberam dela e o que se cria agora, o que os mantém no coração, no qual 

tudo é resposta, no qual a Evidência não sofre dificuldade nem resistência. 

 

Minha presença vem chamar vocês, antes que eu os nomeie e chame, cada um de vocês, a 

viver a Paz. 

Eu os convido, também, como foi dito pelos Anciões, a deixarem florir a rosa de seu 

coração. 

Eu os chamo à comunhão perpétua, a viver, de maneira lúcida e plena, a Nova Eucaristia, 

aquela do Espírito, aquela da Liberdade e da Verdade. 

 

Vocês constatam, cada um de vocês, que, à sua maneira, é-lhes possível instalar-se no 

Silêncio, na tranquilidade, em qualquer aparência e qualquer situação que vocês tenham a 

viver pela graça da Inteligência da Luz. 

Apoiados, eu os lembro, pelo Coro dos Anjos e o Espírito do Sol, assim como o conjunto 

dos planos da Luz Una, vocês são convidados ao verdadeiro despertar, aquele que nada 

tem a ver com as circunstâncias do efêmero. 

Esse despertar é seu último despertar, se posso falar assim, aquele que os conduz à alegria 

inefável do que cada um de meus filhos é, bem além da função aparente nesse mundo no 

qual seus pés estão colocados. 

 

Eu venho, também, convidá-los a lembrar-se de que a Graça é Evidência, de que ela não é 

um esforço, de que ela está aí, em superabundância, a partir do instante em que vocês 

nada retenham, a nada resistam. 

Sua ressurreição, ilustrada pelo modelo de meu Filho, leva-os, hoje, ao sacrifício – como 

explicado pelos Anciões – o mais nobre, o mais puro e o mais desinteressado às leis desse 

mundo. 

No Amor não há regra nem lei, há apenas a Evidência da verdadeira vida, a Evidência da 

Alegria e a manifestação da Paz. 

 

Eu venho chamá-los, também, se já não foi feito, a verificarem, por si mesmos, que tudo 

está dentro de vocês, que cada um de vocês não pode ser separado de qualquer outro de 

vocês, na Liberdade e no Amor. 

 

O tempo não é mais para discursos nem para nutrir outra coisa que não a chama eterna de 

sua Presença. 

 

Eu venho, também, ajudá-los, se vocês me chamam, não, unicamente, a curar condições 

desse mundo ou desse corpo, mas a deixar seu coração aparecer, inteiramente, e emanar e 

irradiar, espontaneamente, o canto da Ressurreição, aquele do Amor incondicionado no 

qual o Fogo Ígneo, o Coro dos Anjos, o Espírito do Sol, o conjunto de nossas Presenças e 

de suas Presenças na superfície desse mundo solucione-se em vocês, o que põe fim às 

aparências de separação que prevalecem, ainda, em alguns de vocês ou em alguns 

aspectos de suas vidas. 

São, também, os momentos nos quais o que foi nomeado «Desconhecido» ou «Absoluto» 

torna-se a única coisa conhecida e tolerável. 

 

O Comandante dos Anciões evocou-lhes, frequentemente, o medo ou o Amor. 
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Doravante, mesmo o que possa restar de medo, em cada um de meus filhos, não pode mais 

aparecer, ou com dificuldade, diante da intensidade da Luz e a intensidade e sua acuidade 

de consciência. 

 

É tempo de deixar aparecer sua sede do céu, sua sede de Liberdade, sua sede de Verdade 

e de Amor, o que lhes permite, então, transcender, se for necessário, antes mesmo de meu 

Apelo, seus limites corporais, os limites do conjunto de suas estruturas sutis, e de deixar 

aparecer a glória da Ressurreição e de seu sacrifício. 

 

Mais do que nunca, onde quer que vocês olhem, tanto no interior de si como na ilusão 

desse mundo, o Amor preenche e preencherá, cada vez mais, tudo o que pode aparecer-

lhes, em quaisquer elementos que sejam. 

O Amor é um bálsamo, o Amor é a chave, mas, agora, vocês descobrem, sobretudo, que o 

Amor é Verdade; não aquele que os ligava nos laços do efêmero, mas o Amor que existe e 

que está presente, de toda a eternidade. 

Quanto mais vocês aquiescem ao seu coração e à sua eternidade, mais há Paz, na qual 

não pode aparecer qualquer questão e qualquer contestação. 

 

Uma nova intimidade está a aparecer entre cada um de vocês e eu, quer seja pelo Canal 

Mariano, quer seja por seu coração ou em sua consciência pura. 

Desprovida de todo ornamento desse mundo, eu sou a Evidência do Amor, eu sou a 

Evidência de nossa filiação de Liberdade. 

 

Como o disseram os Anciões e minhas irmãs Estrelas, vocês renunciaram aos prazeres das 

ilusões, aos prazeres do efêmero? 

Vocês mensuraram, em si, o que emerge, não para julgar, mas, sim, para pesar e sopesar o 

que é leve e o que é pesado, o que pode restar, em vocês, a liberar, assim como o crê a 

pessoa? 

 

Eu venho convidá-los, também, ao que vocês poderiam nomear, nos tempos mais antigos, a 

viver a oração perpétua na qual, a cada sopro de sua vida e em cada um de seus passos 

sobre esta Terra, a sede da Luz é saciada por si mesma, por seu coração e por vocês 

mesmos, o que lhes dá a viver o contentamento, a paz ou o desaparecimento. 

 

Quaisquer que sejam as estruturas efêmeras que vibram em vocês, nesse corpo, quaisquer 

que sejam os caminhos que vocês tenham percorrido e tomado, quaisquer que sejam sua 

situação, sua idade, vocês percebem, cada um de vocês, a Liberdade, aquela que não pode 

ser condicionada por qualquer história, mesmo não por aquela que nós desenvolvemos 

entre vocês desde as primeiras efusões do Espírito Santo, há mais de trinta anos. 

 

A Inteligência da Luz convida-os, cada vez mais, à sua ressurreição e à sua liberdade. 

Inúmeros de vocês, meus filhos, já viveram ou meu Apelo ou os momentos em que a 

Eternidade tomou todo o lugar em relação ao seu efêmero. 

Muitos de vocês aceitaram encarnar, inteiramente, a luz da Eternidade. 

Há anos, vocês haviam sido chamados os ancoradores de Luz e os semeadores de Luz, as 

Sementes de Estrelas. 
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Cada um de vocês, hoje, é uma Estrela que não tem, necessariamente, forma, que não tem, 

necessariamente, atribuição, mas que se contenta em ser essa Estrela, além de todo 

questionamento, de toda interrogação ou de toda hesitação. 

 

Retenham que a Verdade é simples, ela é humilde. 

 

Na cena do espetáculo desse mundo, para aqueles de vocês que olham o que ali se 

desenrola, como na cena de seu corpo e de sua consciência, se vocês ali olham 

atentamente, vocês ali verão a mesma coisa: a atualização da Luz e da Graça, o fim da 

mentira, o fim do medo. 

Mesmo se, é claro, possa existir, em vocês, como no que vocês olham na superfície desse 

mundo, elementos que possam aparecer-lhes como opostos a isso, não é nada disso. 

São apenas espaços de resolução que lhes cabe não julgar, não condenar, não rotular em 

relação ao que lhes é conhecido. 

 

Quando eu digo que o Desconhecido torna-se conhecido, isso evoca, é claro, o Juramento e 

a Promessa, assim como meu Apelo, que surgirá de maneira coletiva, não importa em qual 

momento, doravante. 

Eu não voltarei aos sinais anunciadores, vocês os conhecem; eles estão, aliás, presentes 

em numerosos lugares desse mundo, em seus planetas desse Sistema Solar, em seu Sol e 

seus céus. 

Mesmo o que possa aparecer-lhes, tanto em vocês como em seu exterior, como violento ou 

resistente, é apenas um espaço de solução e de resolução no qual o Amor não pode mais 

ser sufocado ou reprimido. 

 

Então sim, eu venho convidá-los à lucidez sobre si mesmos, sobre o fim do que está morto 

e sobre o início do que renasceu na eternidade. 

É nessa transparência, vis-a-vis de si mesmos e vis-a-vis do efêmero desse mundo que 

emerge e entra em manifestação a Eternidade. 

 

Filhos da lei de Um, para muitos, hoje, a dualidade aparece como fútil e supérflua, o que os 

leva a instalar, sempre mais, o sentimento de Unidade e a vivência da Unidade, na qual 

nada mais é necessário, bastando-se a si mesmos, em sua consciência eterna. 

 

Como eu dizia, o tempo dos profetas concretiza-se sob os seus olhos, o que lhes dá a ver, 

tanto nos olhares exteriores como interiores, esse último combate, que não é um combate 

entre vocês e outra coisa, mas que é, bem mais, a estabilidade e a confiabilidade da Luz em 

seu corpo, em sua consciência como nesse mundo. 

 

Os eventos que sobrevêm na superfície dessa Terra estão aí apenas para favorecer essa 

Inteligência da Luz, esse estado de Graça. 

Para alguns de vocês, as dores do parto começaram, parto de si mesmos, liberados de toda 

aparência, de todo peso, de toda forma e de todo laço no efêmero. 

 

Durante esse mês de maio que se precisa, é-lhes dada a viver sua eternidade com uma 

acuidade sempre maior e uma lucidez sempre maior. 

É, também, durante esses momentos específicos, que sua capacidade a mais nítida e a 

maior para ser o que vocês são aparece. 
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Quaisquer que sejam seus ideais, o que quer que vocês concebam como liberdade em sua 

alma ou em seu Espírito, isso se concretiza, tanto em vocês como nesse mundo, o que os 

chama sempre mais a sair das histórias, dos conflitos e de tudo o que pode resistir, tanto 

dentro como fora, o que atrai, sempre mais, sua consciência para a Liberdade, na qual ela 

não pode apoiar-se sobre outra coisa que não essa Liberdade. 

 

O Espírito de Verdade, o Espírito de pureza, revelam-lhes a beleza e a pureza deles, tanto 

mais que os fazem cessar o que volta e remonta, se posso dizer, do efêmero, o que os leva 

a um espaço no qual a minha presença é-lhes adquirida e no qual não há sofrimento, nem 

dúvida, nem questão. 

Vocês chegam ao momento no qual nada mais há a preparar, no qual nada mais há a 

adquirir ou a desenvolver, apenas ser, sem condição e sem reticência, o que vocês são em 

verdade. 

 

O conjunto de meus filhos da Terra e desse Sistema Solar aproxima-se, agora, da Verdade, 

como jamais foi o caso, ainda, até agora. 

 

Vocês acolheram a Luz, vocês a deixaram trabalhar em si, e descobrem, agora, que vocês é 

que são a Luz, não no efêmero, não nas alegrias e nas dores desse mundo, mas como 

verdade primeira. 

Quaisquer que sejam os obstáculos de seu corpo ou reticências ainda presentes, vocês 

sentem, efetivamente – e sentirão cada vez melhor – que não há outra possibilidade que 

não a de nascer na eternidade, renascer na essência, que tudo o que vocês podiam, ainda, 

imaginar ter que segurar ou controlar não pode mais ser segurado nem controlado, o que 

concorre, então, ao Abandono final, fazendo como meu Filho, dizendo «Pai, eu entrego o 

meu Espírito em suas mãos.». 

Além da história, além do símbolo e do alcance dos eventos históricos dessa Terra, há bem 

mais a Evidência da lei de Um, na qual tudo é Um, na qual tudo é jogo, e na qual tudo é 

Liberdade, porque, nessa verdade, ninguém pode ser diminuído nem mesmo sofrer de 

qualquer falta ou de qualquer problema que seja. 

 

Eu lhes digo, também, nessa oração perpétua que, agora, deve surgir em vocês, para irem 

para o que é evidente, não mais, unicamente, nos apelos da Luz, como isso se produziu 

durante todos esses anos, mas serem, vocês mesmos, a Luz do Apelo. 

Vocês não têm necessidade, para isso, de palavras, nem de explicações, nem de 

compreensão, vocês têm apenas que deixar florir essa rosa de seu coração; toda a nutrição 

dessa rosa está em vocês. 

 

Quer vocês me percebam pela vibração, pelo Canal Mariano ou que me imaginem na 

perfeição que é sua, pouco importa, qualquer que seja o caminho de aproximação de nossa 

relação, apenas é importante sua consciência pura, aquela que não está obstruída com 

pesos desse mundo, aquela que não conhece, aliás, qualquer peso e jamais o conheceu. 

 

Eu os convido a superar toda forma, todo nome, para não mais serem separados, em 

qualquer ato de sua vida ou de suas relações. 
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Na hora em que – como as minhas irmãs Estrelas disseram – os sons do céu e da Terra 

generalizam-se, na hora em que a Terra vive seu próprio parto em sua nova dimensão, há o 

mesmo em cada um de vocês. 

Cada um de vocês, ao vir, atualizou seu programa, se posso dizer, na Liberdade; isso foi 

nomeado, há alguns anos, «a atribuição vibral». 

 

Nesse momento de Face a Face e de sozinho, se vocês aquiescem, se o aceitam, vocês 

encontrarão a totalidade do mundo, a totalidade das dimensões, a totalidade de vidas e de 

experiências de consciência em seu coração. 

Quer seja através das linhagens estelares, das vidas passadas nesse mundo, tudo isso que 

se revelou e manifestou, em qualquer densidade que seja, não terá mais curso. 

No Silêncio, no Coração do Coração, nesse ponto que não pode ser localizado, há todos os 

possíveis e todos os impossíveis, tudo o que pode ser pensado, criado, imaginado e vivido, 

o que os remete, incansavelmente, à Fonte e ao Absoluto. 

Sua paz não depende mais de qualquer fator exterior nem de qualquer satisfação, mas, 

unicamente, da realidade e da permanência de sua eternidade. 

 

Então, a graça da Luz é, efetivamente, uma oração perpétua, uma ação de Graça, eu diria, 

que mantém o estado de Graça, dá-lhes a viver o Coro dos Anjos e dá-lhes a viver a 

Ressurreição, sem dor e sem apreensão. 

É o momento, também, no qual é preciso parar de apoiar-se sobre qualquer coisa que vocês 

considerem como exterior a vocês. 

Quer seja a minha Presença, a Presença dos Anciões, dos Arcanjos, das outras dimensões, 

mais do que nunca, tudo isso está em vocês. 

Mais do que nunca, vocês vão descobrir, se ainda não foi feito, a própria inutilidade de um 

cenário ou de uma história, porque a Luz e o Amor não se acumulam de nada mais que não 

de Amor e de Luz, em qualquer forma ou em qualquer dimensão que seja. 

 

Voltar a tornar-se como uma criança é a verdade, agora, do que lhes propõe esse mês de 

maio. 

Lembrem-se de que, quanto mais vocês estão no Amor e na Verdade, menos há 

possibilidade de julgamento, de condenação, de bem ou de mal, porque o Amor e a 

Verdade são o último bem que não tem que ser procurado ou amplificado, que demanda 

apenas desenvolver-se em vocês, como é o caso na superfície desse mundo. 

Isso faz, então, suas as palavras de meu Filho: «Meu reino não é desse mundo», e «Que 

sobre essa Terra você é pó, e você retornará ao pó, mas que, em verdade, você não é sua 

forma nem esse pó, que, em verdade, você não é, mesmo, uma alma com seus sofrimentos, 

seus desejos e suas experiências, mas que você é o puro Espírito, cuja tradução apenas 

pode ser o Amor aqui mesmo, aí, onde seus passos estão colocados.». 

 

Eu o convido ao Amor, do qual decorre toda sabedoria e toda alegria. 

Eu o convido a ser feliz, não nas circunstâncias desse mundo, mas na redescoberta do que 

você é. 

Não mais de maneira paroxística ou quando de momentos de apelo da Luz, mas a cada 

minuto, a cada sopro, a cada olhar portado, tanto em si como ao seu redor. 

A Luz abençoa você a cada instante, tanto de dia como à noite, e rende-lhe graças a si 

mesmo. 
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O conjunto de consciências da Terra, qualquer que seja o estágio de resolução delas no 

Choque da humanidade, não pode mais, doravante, ignorar o que se desenrola no efêmero, 

seu próprio desaparecimento como modelo social, como modelo de sociedade, como vida 

falsificada. 

É o momento no qual não há mais outro projeto que não aquele de estar aí, integral e 

inteiramente, e não depende de qualquer limitação, de qualquer carma, de qualquer 

sofrimento, de qualquer idade nem de qualquer sexo. 

Aí está sua Autonomia, aí está sua Liberdade, aquela que se revela diante de você e em 

você. 

 

Hoje, a Luz não o chama mais, unicamente, ela lhe pede, também, simplesmente, para ser 

ela. 

Não em detrimento de todo o resto, mas englobando todo o resto, amigos como inimigos, 

sofrimento como saúde, sem fazer diferença, sem fazer separação. 

A Graça e o perdão são os dois modos os mais naturais de manifestar o que você é. 

A Inteligência da Vida e da Luz, nesse momento, chama-o a dar seu perdão e a dar sua 

Graça, não por qualquer ação ou reação, nem, mesmo, por uma pró-ação, mas, bem mais, 

pela evidência da Luz e de seu coração. 

 

Nós nos exprimimos, certamente, minhas irmãs, eu mesma, os Arcanjos e os Anciões, pela 

última vez, de maneira exterior, porque, mesmo isso, não terá mais curso diante da 

evidência do Amor e da Verdade. 

Não que isso seja inútil, não que isso seja supérfluo, mas porque a Luz preencherá tudo, e, 

no Amor, não há diferença entre você e eu, não há qualquer distância, aliás. 

Então, esqueça-se das reticências, esqueça-se dos medos e lembre-se do Amor. 

Viva o que você é, na Leveza. 

 

Não há outro ensinamento, agora, que não este: viva o que você é. 

Você é a Graça e você é o Amor, todo o resto é apenas acessório e faz parte apenas do 

que passa como experiências e jogos da consciência. 

 

Abençoe sem limite tudo o que você pode tocar, tudo o que você pode ver, tudo o que você 

pode sentir e ressentir. 

Permaneça nessa doação da Graça e tudo será apagado do que pode, ainda, parecer 

bloquear ou restringir o que você é. 

 

Eu lhe digo, também: ame-se a si mesmo em sua eternidade. 

Não no personagem ou na função que você desempenha, nem nessa forma, mas além de 

toda forma e de toda função. 

Ponha-se a nu, porque o Amor quer você nu. 

Tudo isso é espontâneo, a partir do instante em que você mesmo torna-se espontâneo. 

Existem marcadores. 

Os Anciões, as Estrelas, eu mesma temos insistido, amplamente, sobre esses elementos, 

mas, hoje, você nada tem a ver com todos esses marcadores, porque isso se torna muito 

evidente. 

Isso vai tomar todo o espaço e todo o seu tempo. 

Lembre-se, também, de que a Luz deixa-o livre, em suas escolhas e em seu 

posicionamento. 
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Eu poderia acrescentar numerosas palavras, mas essas palavras, hoje, estão aí apenas 

para irem, diretamente, ao seu coração, não para nutrir você, mesmo se eu esteja ali, mas 

para mostrar-lhe que tudo provém de você no que você é, além de toda forma e de toda 

dimensão. 

É-lhe dado, também, a ver, na superfície desse mundo, irmãos e irmãs que não vivem isso. 

Não se inquiete por eles, mesmo os mais próximos de você, porque ninguém poderá 

escapar ou subtrair-se do que você vive; mesmo se não exista, nesses irmãos e irmãs, 

qualquer lucidez nem qualquer interesse, não se inquiete por isso. 

 

Se eu quisesse empregar uma imagem, eu lhe diria: uma vez que você tiver ressuscitado 

inteiramente, se já não foi feito, você rirá de si mesmo, você rirá do confinamento, você rirá 

de tudo. 

Não para zombar, mas porque você terá vivido a futilidade disso. 

Torne-se a rocha que você é, essa rocha na qual nenhuma luz pode ser retirada nem 

subtraída. 

 

Então, além de escutar-me, de ler-me ou de ouvir-me, entre na oração, a oração do 

coração, que não tem necessidade de pedido, porque o coração sabe que tudo já está 

concedido. 

É uma ação de Graça, é uma doação da Graça. 

Esse presente, você o dá a si mesmo. 

Para acolher sua eternidade, nada espere mais, nenhuma circunstância desse mundo pode 

ajudá-lo. 

Apenas seu coração ajuda você, aí onde nós estamos. 

 

Minhas palavras vão, agora, espaçar-se, porque o sentido de nossa realiança é bem mais 

importante, doravante, do que os discursos, as palavras ou as explicações, do que o 

conjunto de sinais que lhes foram dados a viver, a cada um de vocês, é de tal evidência, 

hoje, que não pode mais existir zonas de sombra, zonas de resistência. 

 

Eu os convido, novamente, ao Amor sem condição e sem restrição. 

Amem tudo e cada um, porque o Amor é o único modo de vencer em verdade. 

Porque tudo o que poderia aparecer-lhes como inimigo pode apenas aparecer porque ele 

está em seu interior. 

Na Graça não pode haver inimigo nem restrição. 

Abram-se a essa abundância, abram-se a esse ilimitado, e o que quer que possa restar, 

ainda, em vocês, de resistente ou de medo, não se inquietem mais, vocês trabalharam, 

suficientemente, para fortalecerem-se. 

Deixem a Evidência instalar-se agora. 

A Graça não tem necessidade de sua pessoa, mas, simplesmente, de seu coração que, 

além de sua pessoa, não pode conhecer qualquer pessoa, porque ele é o mesmo em cada 

um e em cada uma. 

 

Vocês são os dignos filhos da lei de Um. 

O conjunto da Confederação Intergaláctica – e vocês sabem disso há anos – apoia-os e 

assiste em sua ressurreição, no que pôde parecer, para alguns de vocês, muito longo, muito 

difícil, e que, hoje, vai viver-se – e vive-se, já – sem qualquer dificuldade. 
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Lembrem-se, também, de que, nesses tempos que se instalam na Terra, a solução será, 

unicamente, o Amor e o perdão. 

Porque o perdão é, sempre, o sinal de um coração suficientemente grande para englobar 

seu contrário ou seu inimigo, porque ele não conhece inimigo. 

 

Deixem, enfim, emanar de vocês a compaixão, não a compaixão tal como ela foi expressa 

há numerosos anos por irmão K, mas a compaixão espontânea, que reconhece em cada 

irmão, em cada irmã que vocês encontram, a Luz e a Verdade, mesmo em qualquer 

oposição. 

 

Vigiem e orem, porque mesmo se a pessoa não saiba o dia e a hora, eu lhes digo que o dia 

e a hora é agora, a cada minuto, a cada sopro, a cada dia que se levanta, a cada noite que 

termina. 

Vocês não sabem se estarão encantados no êxtase quando de meu Apelo, mas isso está 

registrado e pode manifestar-se a cada minuto. 

A Luz não sofre mais atraso, no sentido em que vocês o entendem nesse mundo, ela 

preenche todos os interstícios e todas as consciências, o que quer que seus olhos vejam ou 

acreditem. 

Não fiquem nas aparências, as aparências de sua vida ou as aparências desse mundo, mas 

vão ao mais íntimo. 

Porque, nessa intimidade, não pode mais existir que não a Evidência e a simplicidade. 

 

Nesses tempos do mês de maio, quer seja de maneira pessoal para cada um de vocês, 

meus filhos, quer seja coletivo, é o mesmo significado: o tempo da Ressurreição, o tempo 

de meu Apelo e Daquele que virá como um ladrão na noite – e que já veio, para inúmeros 

de vocês. 

 

Lembrem-se, também, de que, nesses tempos do mês de maio, não haverá qualquer canto 

ou recanto no qual vocês poderão esconder-se de si mesmos e dos outros. 

Tudo é colocado na luz, tudo é iluminado com a mesma Graça e a mesma intensidade, o 

que quer que vocês vejam e o que quer que vocês julguem disso. 

 

Acolham-me em seu seio como eu os acolho em meu seio. 

Não vejam mais qualquer diferença entre vocês e eu, entre vocês e cada irmão e irmã 

encarnada. 

No Amor nada há a rejeitar, porque tudo é transcendido pelo Amor, e, se há rejeição, então, 

não há Amor, simplesmente. 

 

Então, filho bem amado, onde quer que você esteja, aqui, lendo, escutando-me, em cada 

lugar que você deseje, eu o abençoo. 

Eu lhe dou a minha paz, como você me dá a sua paz. 

Escute e ouça. 

Como lhe disse o Anjo Uriel, a hora é para a Ressurreição. 

O Amor apaga toda nostalgia e toda ferida de sua consciência; mesmo se isso não seja de 

seu corpo, isso não é grave nem importante. 

Abandone-se à sua Fonte. 
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… Silêncio… 

 

No silêncio de minhas palavras e de suas palavras, olhe, e veja, e viva. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o abençoo agora, no espaço sem fronteira e sem limite de seu coração. 

 

… Silêncio… 

 

Escute seu coração, a pulsação e emanação dele. 

 

… Silêncio… 

 

Juntos, façamos o silêncio para ouvir o coração e seu canto. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o abençoo e eu acolho, também, a sua bênção. 

 

… Silêncio… 

 

No Amor e na Vida, eu honro a sua Presença, eu honro o Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Eu me retiro em você agora, porque você tem necessidade de ouvir-me em seu coração e 

não por qualquer intermediário, qualquer que seja. 

Ouça-me. 

Eu me calo agora, e eu o deixo em oração, e eu o preencho de Graça. 

 

… Silêncio… 

 

Até logo. 

 

… Silêncio… 
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TERESA DE LISIEUX – Maio de 2016 

 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

 

Irmãs e irmãos da Terra, eu sou Teresa de Lisieux, que intervém em vocês como Estrela 

nomeada Profundeza. 

 

Eu venho, por minha vez e a pedido de minhas irmãs, colocar algumas palavras sobre o que 

é a Profundeza e sobre o que ela desemboca em vocês, nesse momento. 

Permitam-me, primeiro, comungar em cada um de vocês, no espaço sagrado de nosso 

reencontro. 

 

... Comunhão... 

 

Quando de minha passagem sobre a Terra, eu disse, muito jovem, que eu passaria meu céu 

a fazer o bem sobre a Terra. 

Essa afirmação foi vivida e realizada durante quase um século, por muitos irmãos e irmãs. 

Hoje, eu não venho pedir-lhes para chamar-me, porque eu já estou aí, em vocês, e os 

marcadores dessa Profundeza são a Inocência, a Infância, o acesso ao Coração do 

Coração. 

Então, eu venho, simplesmente, lembrá-los disso. 

Os testemunhos da Estrela Profundeza em vocês são, como eu o disse, a Infância, a 

Espontaneidade e a Inocência. 

A Inocência da criança não, unicamente, a criança interior, mas toda criança, tal como ela 

nasce na superfície desse mundo, que vive, plenamente, seu instante, que não se preocupa 

com qualquer conceito nem qualquer crença, como é o caso antes da idade de sete anos. 

 

O tempo da Ressurreição que se abre a vocês é o tempo em que a Luz obriga-os, de algum 

modo, a ir sempre mais profundo no interior de si mesmos, para ali descobrirem-se, 

inteiramente e sem limites, o que faz de vocês uma rocha inquebrantável, não em sua 

manifestação nesse mundo, mas uma rocha inquebrantável de Luz e de Eternidade. 

Isso os inscreve, então, sempre mais, no aqui e agora, no instante presente e na Leveza 

daquele que faz a vontade da Luz, que supera todas as condições e as contingências de 

sua história, em um lugar de sua consciência no qual nada pode ser desestabilizado nem 

desviado. 

Eu não os convido, hoje, unicamente, a comungar, a chamar-me ou a encontrar-me, mas, 

bem mais, para perceber sua própria Profundeza, que se situa bem além de toda aparência 

nesse mundo, aí, onde se encontra a Verdade, como o disse Maria e como nós todos, uns e 

os outros, temos afirmado. 

 

O impulso da Luz, em seus diferentes componentes, quer seja o Sol, a irradiação de Sírius 

ou de Alcyone, chama vocês, como as circunstâncias na superfície desse mundo, a 

encontrar os recursos em vocês, antes que tudo o que é exterior desapareça de seus olhos 

e de sua consciência. 
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O Caminho da Infância, eu falei disso em numerosas reprises, em minha encarnação como 

aqui, voltar a tornar-se como uma criança é estar plenamente imerso e mergulhado no 

estado de Graça e de contentamento. 

O que quer que viva seu corpo e o que quer que viva sua pessoa, ao reforçar seu coração 

você se torna inabalável em seus pensamentos como em suas ações, porque todas as suas 

ações, então, são voltadas para ele e não para uma necessidade de reconhecimento, 

qualquer que seja. 

Não há esforço, aí tampouco, a fornecer, há apenas que vê-lo e sê-lo. 

 

Assim, quando de sua última Passagem, nada poderá frear o caminho que vocês traçaram 

em seu coração, nada poderá pará-los; é nisso que vocês são a rocha inquebrantável. 

Não nesse corpo falível, não em suas vidas efêmeras, mas na realidade do que vocês são e 

que os nutre, permanentemente, agora. 

Se isso não lhes aparece ainda, é, simplesmente, o sinal de que vocês devem ir para mais 

simplicidade e mais autenticidade, porque não há qualquer razão desse mundo que se 

mantenha, doravante, em face da Verdade e da potência do Amor. 

Não pode existir a mínima justificação, em seu corpo como em sua vida, que possa impedir 

esse movimento, essa Profundeza. 

 

Ir, a partir de hoje, para a Profundeza, é verificar, por si mesmo, de algum modo, que não há 

obstáculo, que não há espinhos, que não há sofrimento, que há, simplesmente, a projeção 

das crenças, dos medos ou das dúvidas. 

Tornar-se uma rocha de amor, o filho da Luz, é reencontrar essa herança. 

É não mais atribuir densidade e pesos ao que pertence a esse mundo, não para rejeitá-lo, 

recusá-lo ou ignorá-lo, mas, sim, para iluminá-lo de sua própria Graça, aquela da Luz de 

Cristo, de cada um de vocês, filhos do Sol. 

 

A etapa da Ressurreição, a etapa do último Apelo é exatamente isso, um convite para ir, 

cada vez mais, para a espontaneidade, a imediaticidade e a simplicidade da criança. 

É não mais ser freado ou desacelerado por qualquer elemento desse mundo, é reconhecer, 

também, a ação da Luz em qualquer elemento que lhes chegue, mesmo e, sobretudo se 

isso possa parecer-lhe contrário à Luz. 

Porque, do ponto de vista da Luz, tudo é apenas oportunidade e pretexto para fazê-los 

descobrir-se como seres livres, como consciências que não dependem de qualquer forma, 

nem de qualquer mundo, nem de qualquer origem. 

 

A Profundeza é, portanto, seu salvo-conduto quando dessa última Passagem, que lhes dá 

não, unicamente, a certeza, mas a Evidência flagrante do que vocês são, mesmo se vocês 

não se tenham, ainda, reconhecido. 

Sua força vem daí, ela não poderá mais vir de elementos exteriores desse mundo, quer seja 

através da nutrição, através das relações. 

Essa Profundeza convida-os a reconhecer-se, na humildade e na simplicidade, como filho 

do Um e irmão e irmã de Cristo. 

É nessa Profundeza que o jorrar da Luz far-se-á de seu coração, Luz de Verdade, Luz de 

Eternidade, de Graça, que se revela tal uma majestade e uma Evidência. 

 

… Silêncio… 
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Não é mais a hora, hoje, de escolher, mas de manifestar o que vocês já escolheram. 

Vocês são livres para estabelecer-se em qualquer Morada do Pai que seja, mas, para isso, 

vocês devem restabelecer a verdade de sua conexão, de sua essência. 

É isso mesmo que vocês vivem. 

Quer você seja liberado vivo, quer seja, simplesmente, desperto, portador de uma das 

Coroas, ou que você nada viva, isso não faz qualquer diferença agora. 

O acesso à Profundeza, o acesso ao Coração do Coração é possível, qualquer que seja a 

circunstância de sua vida, qualquer que seja seu estado preliminar, quaisquer que sejam 

suas diligências, quaisquer que sejam os caminhos que vocês tenham tomado. 

 

… Silêncio… 

 

O Silêncio é importante, qualquer que seja o tumulto de seus pensamentos ou desse 

mundo. 

Na Profundeza há apenas Silêncio e majestade. 

Não pode existir, nesse lugar, nem dúvida nem jogo de sombra e luz, há apenas o lugar 

para a Luz, há apenas o lugar para o Verdadeiro. 

A Profundeza convida-os não, unicamente, a reencontrar Cristo, mas para viverem, vocês 

mesmos, como KI-RIS-TI, e deixarem, então, emergirem as graças da espontaneidade, da 

Inocência e, também, da potência. 

 

… Silêncio… 

 

Na Profundeza a Luz preenche tudo, não há espaço disponível para outra coisa que não a 

Luz. 

Assim, o Espírito Santo, o Espírito do Sol, o Coro dos Anjos cantam, em vocês, os cantos da 

Ressurreição e a Glória. 

 

Essa Profundeza dá-lhes o olhar suave e, em cada relação, a capacidade para pôr o outro à 

sua frente, sendo igual a Cristo – como vocês. 

 

Na Profundeza vive-se o sacrifício permanente do efêmero em proveito da Eternidade, sem 

esforço e sem dificuldade, sem nada mais pedir que não desposá-Lo, como eu o disse em 

minha vida. 

Mas não vejam aí casamento de marido e mulher, como nesse mundo, mas, sim, o último 

ato da fusão da consciência. 

 

… Silêncio… 

 

Em sua Profundeza há todas as capacidades de superação que são necessárias em 

qualquer manifestação de sua vida efêmera. 

Essa noção de Profundeza, de consciência da Profundeza, está em ressonância direta com 

a ação final do Arcanjo Uriel quando dessa última Passagem. 

Vão, tranquilamente, em sua rota, que a Luz pede-lhes e oferece-lhes. 

Não julguem e sejam livres de todo julgamento. 

É assim que se constrói a rocha e o que eu nomearia a certeza interior, que não depende de 

qualquer contexto nem de qualquer limite. 
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… Silêncio… 

 

O Caminho da Infância é aquele que é, hoje, o mais adaptado à Ressurreição do fim dos 

tempos. 

 

Porque, nesse Caminho da Infância, não há mais necessidade de interessar-se nas 

vibrações, nas energias, nos movimentos desse mundo, na história desse mundo, há 

apenas que ser isso, e tudo se desenrola por si só, como por encantamento. 

Aí está o mistério da Graça e da Luz, que lhes é cada vez mais acessível, a partir do 

instante em que vocês aceitam soltar. 

Não, simplesmente, abandonar-se à Luz, mas soltar todas as crenças e todas as certezas 

inscritas no efêmero. 

 

A Profundeza chama-os a apoiar-se em si mesmos, não na pessoa e sua vida, mas apoiar-

se em si mesmos em seu Coração do Coração, no qual Ele se tem, e os põe, então, em 

adequação com a vontade Dele e não mais com qualquer vontade pessoal. 

A Leveza da Graça está aí agora. 

É claro, ela continua presente nas relações que vocês podem estabelecer, mas essa 

Profundeza substitui-se mesmo nas relações que vocês conheceram, quer seja com os 

povos sutis ou com nossas dimensões ou, ainda, com nossos irmãos e irmãs encarnados. 

 

… Silêncio… 

 

Voltar a tornar-se como uma criança é renascer para a Verdade eterna, aqui mesmo, na 

carne, o que os torna indiferentes e impermeáveis ao que se trama na tela do mundo, 

porque essa tela apaga-se, progressivamente, e afasta-se de vocês. 

Vocês percebem, então, a potência e a majestade do coração que guia seus passos e sua 

vida, o que quer que digam disso seu ambiente e sua pessoa. 

É no Caminho da Infância e na Profundeza que vocês vivem isso, e que vocês vão vivê-lo, 

se ainda não foi feito. 

 

Assim, por sua vez, por seu estado interior, vocês preencherão de Graça as circunstâncias, 

os irmãos e as irmãs que estão à frente da porta e que não ousam transpô-la. 

Isso se fará naturalmente, sem palavras, sem discursos, eu diria, mesmo, sem intenção, 

mas como a coisa a mais espontânea e natural que vem de sua eternidade. 

 

A Profundeza é, também, o momento em que vocês se conscientizam, se posso dizer, do 

basculamento do efêmero ao Eterno, não mais, unicamente, por experiências, não mais, 

unicamente, por momentos, mas como a única verdade indiscutível, que não sofre qualquer 

atraso e qualquer distância. 

 

… Silêncio… 

 

É nesse Coração do Coração, nessa Profundeza também, que os últimos elementos que 

podem aparecer-lhes como não Amor, em vocês ou ao seu redor, apagar-se-ão por si 

mesmos. 

Como havia dito Cristo: «Busquem o Reino dos Céus, e o resto ser-lhes-á dado em 

acréscimo», não será, jamais, tão verdadeiro como nesse mês que se abre. 
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É a aplicação prática e a experiência direta disso, não como dogma ou crença, mas como a 

estrita verdade da experiência que há a viver. 

Felizes os simples de espírito, porque o Reino dos Céus a eles pertence. 

Sejam simples, não se enganem com os conhecimentos ou as histórias, sejam elas as mais 

fantásticas ou as mais horríveis desse mundo. 

Na Profundeza vocês descobrem a Autonomia e, também, a independência das 

circunstâncias factuais e efêmeras desse mundo. 

Nessa Profundeza, só o coração pode falar e exprimir-se, e ele não pode, jamais, mentir 

nem mal dirigi-los. 

 

… Silêncio… 

 

É, portanto, um momento de grande verdade e, eu diria, de única verdade, que se desenha 

em vocês e na Terra, no qual não há mentira, nem traição, nem sofrimento possíveis. 

E, para isso, vocês devem renunciar, vocês devem sacrificar a si mesmos, não pondo fim a 

si mesmos, em qualquer dia que seja, mas aceitando o que vocês são. 

Assim, ao tornar-se como uma rocha, vocês se tornarão cada vez mais leves, 

progressivamente e à medida que a gravidade desse mundo, para o olhar do efêmero, 

aumentar. 

Aí está a única nutrição verdadeira e verídica, todo o resto não acalma a sede. 

Ora, Ele nos disse, quando de sua primeira vinda: «Vocês serão saciados, porque terão 

bebido a Água de Vida.». 

 

É o que lhes chega hoje, de todas as maneiras possíveis. 

Eu diria, de algum modo, que todos os caminhos convergem para esse ponto de passagem. 

Isso lhes concerne, a cada um como ao conjunto de consciências da Terra e não, 

unicamente, humanas. 

O caminho, os caminhos foram iluminados por suas múltiplas experiências, quer seja nos 

mundos sutis ou nesse mundo denso. 

Então, hoje, vocês podem avançar sem obstrução para esse Desconhecido, porque ele se 

torna, a cada dia, um pouco mais conhecido e um pouco mais visível, quer seja por nossas 

Presenças em suas estruturas, quer seja à noite, no momento de dormir ou em suas noites, 

no decurso de um reencontro de seus dias, tudo está aí. 

 

… Silêncio… 

 

Escutem seu coração, inclinem-se para ele. 

Deixem todo o resto desaparecer, porque todos os contentamentos saem de seu coração, 

todas as soluções também, sem qualquer exceção, o que quer que vocês acreditem ou o 

que quer que vocês não tenham, ainda, experimentado. 

 

… Silêncio… 

 

Talvez, alguns de vocês sintam a iminência do basculamento da última Passagem e, talvez, 

vocês constatem que essa não é a mesma iminência e o mesmo estado que vocês tenham, 

talvez, vivido quando de alguns prazos anunciados por diferentes povos. 

Hoje, isso é mais denso, isso é mais iluminado e mais verdadeiro, se posso dizer. 
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A Profundeza leva-os, também, a serem nutridos do que vocês encontraram nas 

profundezas, em que tudo é apenas beleza no Coração do Coração, em que tudo é nutrição 

e nada há a ejetar ou a eliminar. 

O que vocês vivem, uns e os outros, são apenas os elementos indispensáveis para vocês, 

para sua última Passagem. 

 

Lembrem-se, mesmo se vocês nada vivam disso ainda, de que, no momento dessa 

Passagem, no momento do Apelo de Maria, será preciso, simplesmente, ter presente, antes 

de desaparecer, a Eternidade que vocês são e o coração que vocês são; de qualquer 

maneira, não existirá mais do que isso de reconhecível e de identificável. 

Assim se viverá o Face a Face, o sozinho, em seu Coração do Coração, com a Profundeza 

e a exatidão a mais perfeita. 

 

Por minha presença, hoje, eu posso apenas reforçar e insistir sobre minha presença em seu 

coração e pela orientação da Profundeza. 

Eu venho, portanto, convidá-los a deixar-se ir a mais Profundeza, a cada dia, a cada minuto 

– não há fim nesse movimento – até o momento do Apelo. 

Assim, também corresponde ao que havia sido dito por Cristo: «Mantenham sua casa 

limpa.». 

A Profundeza aporta-lhes essa propriedade, porque tudo ali está iluminado, e vivo, e 

luminoso, em que a única justificação é o Amor. 

 

Ao ir, cada vez mais, à Profundeza, vocês ali descobrirão que não há qualquer polaridade, 

que não há homem nem mulher, nem bem nem mal, que todos os antagonismos e os 

complementares resolvem-se na mesma Unidade. 

Não como um conceito ou uma ideia à qual vocês aderem, mas, sim, como uma vivência 

direta de sua consciência. 

A Luz, nesse momento, está preenchendo não, unicamente, os interstícios e a superfície 

desse mundo e de seu corpo, mas, também, todos os recantos de sua consciência, e não 

deixa qualquer descanso ao que poderia opor-se, iluminando-o sempre mais e mostrando-o 

a vocês, sempre mais. 

 

… Silêncio… 

 

É no silêncio da Profundeza que vocês se ouvem o melhor possível e que vocês estão em 

acordo com a lei de Um, com a Graça e o Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse silêncio, a interiorização faz-se por si mesma, sem, mesmo, procurar via ou caminho, 

sem, mesmo, sentir a mínima Presença. 

Apenas resta o Filho Ardente do Sol. 

É isso que é vivido ou que há a viver agora, essa rendição sem condição à vontade do Um, 

ao Espírito de Verdade. 

 

… Silêncio… 
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Então, deixem sorrir seus lábios no canto de seu coração reencontrado, para que o mesmo 

olhar de amor porte-se sobre todas as coisas e todo ser, qualquer que seja a liberdade que 

ele tenha escolhido, qualquer que seja seu caminho. 

Aí está, também, a oração perpétua, essa oração do coração que nada pede, mas que faz 

apenas cantar os louvores e a Graça. 

 

É nessa Profundeza que há a escuta e a atenção as mais exatas. 

É dessa Profundeza que nasceu, também, a ação exata na Inteligência da Luz, na qual a 

Fluidez da Unidade não é mais um conceito a manifestar e a viver, mas, bem mais, a 

Evidência de cada sopro e de cada olhar. 

 

… Silêncio… 

 

Agora e já, inúmeros de vocês vivem as primícias de sua ressurreição, do Apelo. 

Mesmo se Maria já os tenha chamado há alguns anos, a intensidade de hoje é sem medida 

comum com o que existia há alguns anos. 

 

… Silêncio… 

 

A Profundeza é tudo isso. 

Assim é meu Caminho da Infância, que é seu Caminho, o mais seguro e o mais direto nesse 

retorno à Eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

O que nós vivemos aí, vocês e eu, que escutam, que leem, que ouvem, é isso. 

A emergência e a floração do coração, no qual nada mais é necessário, nenhuma história, 

nenhuma pessoa, nenhum mundo mesmo. 

É a única verdade. 

Reencontrar-se, a si mesmo, qualquer que seja a aparência, qualquer que seja o caminho 

aparente. 

 

… Silêncio… 

 

Evidentemente, vocês perceberão isso conforme vão para a Profundeza e ainda mais 

Profundeza ou, ao contrário, para mais superficialidade. 

Vocês podem imaginar que, neste período, os efeitos e as consequências não serão os 

mesmos, ainda se a finalidade seja a mesma. 

A Profundeza, o Caminho da Infância é Evidência; o caminho da aparência e do superficial é 

sofrimento e resistência. 

Isso lhes aparece cada vez mais claramente; quer vocês o aceitem ou não, nada mudará. 

Aí se ilustra, em vocês, o Choque da humanidade, tal como havia sido expresso pelo bem 

amado João. 

Isso se vive hoje, nesta fase específica, na qual ninguém conhece nem o dia nem a hora, 

mas na qual, no entanto, isso é, a cada dia e a cada hora. 

 

… Silêncio… 
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É isso que é percebido, é isso que é vivido e cada dia com mais intensidade agora. 

Porque o que vem não pode ser desacelerado nem parado agora, nem adiado. 

Até agora – e o Comandante havia instruído vocês sobre isso – a velocidade de Hercobulus 

era variável segundo as resistências encontradas, tanto pelo coletivo da humanidade como 

pela própria Terra, como pelo sistema de predação e de pensamentos. 

Hoje, isso não pode ser, terminou. 

 

A urgência da Luz é tal, no efêmero, que nada pode ser adiado e que tudo se consuma, 

enfim. 

Isso é agora, não procurem dia futuro, porque isso é agora. 

E, ao descobrir esse Coração do Coração que emana de si mesmos, nenhuma outra 

interrogação poderá aparecer quanto às circunstâncias ou à evolução de vocês como de 

seus irmãos e irmãs próximos. 

Isso se revela como uma Evidência e uma certeza. 

 

Eu sou Teresa, e eu abençoo sua ressurreição e sua liberdade. 

 

… Silêncio… 

 

 

Eu os saúdo e eu os amo. 
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URIEL – Maio de 2016 

 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

 

 

Eu sou Uriel, anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. 

Bem amados filhos da lei de Um, por minha Presença, por meus silêncios e por minhas 

palavras, acolhamo-nos na Paz do Único. 

 

… Silêncio… 

 

Na hora em que Miguel rasga o céu com Sua Presença, a minha Presença no Branco do 

Único vem em vocês, despertando-os a si mesmos. 

Assim é a hora da Ressurreição e da Paz, assim é o tempo do Amor, que não conta mais o 

tempo e que não desconta mais as horas, para viver a serenidade e a eternidade da Paz, 

em qualquer circunstância que seja. 

Então, como Ele disse, há dois mil anos, eu lhes digo: «Paz». 

Paz a vocês, Paz em vocês e Paz nesse mundo, em qualquer dor de parto que seja. 

 

Escute, filho do Único, você, que está aí, você, que ouve, você, que lê e você, que faz 

silêncio em minha presença. 

Unamo-nos no Um e no Único. 

Na Verdade e no Único, no Branco imaculado da virgindade, eu o acolho, como o acolhem 

os Mundos Livres na ronda dos planetas, na ronda das estrelas. 

Na Fonte, como no Absoluto, revela-se a consciência livre e liberada de toda ofensa e de 

toda coação. 

Você, ouça. 

Ouça a hora de sua ressurreição, porque soa o canto do céu e da Terra, porque canta seu 

coração exultante à verdade e ao inefável de Cristo. 

 

Coloque-se, aí onde você está. 

Deposite todo fardo e toda queixa no coração do Único, no qual o Fogo Ígneo vem 

transfigurar o que deve sê-lo, ainda, e forja sua imensidade e sua eternidade. 

Coloque-se, em todo lugar e em todo tempo. 

Deposite as ofensas feitas à sua eternidade, como feitas a cada um, no confinamento. 

 

Veja e escute. 

A hora é para a Luz, a hora é para Maria, a hora é para a sua Presença, como para sua 

Ausência. 

A hora é para o Único, o tempo não é mais contado, nem, mesmo, descontado. 

No espaço em que se abole o tempo, no tempo em que se abole o espaço, é chegado o 

tempo da Ressurreição. 

Anunciadas pelo Coro dos Anjos, as Trombetas do apocalipse soam a hora do fim para o 

que não é verdadeiro, e a hora do renascimento e da Ressurreição para o que jamais pôde 

desaparecer. 
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Então, apareça para si mesmo, no esplendor do Fogo Ígneo, no esplendor de Cristo, na 

Graça do Espírito do Sol e pelo canto do Coro dos Anjos. 

Eu venho convidá-lo, por minha vez, a reencontrar-se na totalidade, a reencontrar-se, a si 

mesmo, e a reencontrar cada um, no coração do Um, no Coração do Coração. 

 

Ouça, ouça seu coração, que canta sua própria Ressurreição. 

Ouça seu coração, que vibra e que vive diferentemente, em uma nova oitava da 

manifestação livre nos Mundos Livres. 

Abra o que deve, ainda, aparecer-lhe como que necessite de uma abertura qualquer. 

Nada foi, jamais, fechado, nada, jamais, desapareceu, mas apenas afastou-se do olho de 

sua consciência. 

Filho do Único, filho do Verdadeiro, filho do belo, a hora é para o parto, a hora é para o 

nascimento, a hora é para a Ressurreição. 

 

Faça silêncio dos ruídos desse mundo, faça silêncio das vontades da pessoa, faça silêncio 

do que não dura, e deixe a Eternidade tocar e aparecer, mesmo em seu mundo, aí, onde o 

tempo e o espaço vivem seus tempos contados, seus tempos finais. 

É chegado o tempo do cordeiro, no qual o sacrifício de suas vestes passará à Eternidade, 

na qual ninguém julga quem quer que seja, se não é sua própria consciência no 

posicionamento em que ela se tem, no posicionamento em que ela sonha estar para que 

você seja saciado, para que nenhuma falta possa aparecer segundo o jogo de sua 

consciência, segundo o jogo da vida. 

 

Bem amado filho único, você, gerado nas dores nesse mundo, gerado na saída na Alegria, 

na Paz e na serenidade, não há qualquer fim, exceto para o que tem um fim, não há 

qualquer início para o que jamais desapareceu, não há qualquer meio para o que está no 

meio de si, a cada instante e a cada momento. 

Abra as válvulas do Amor, abra o que merece aparecer na beleza, na Verdade. 

Ouça e escute e, sobretudo, veja, agora, a consequência e o regozijo de suas ações 

realizadas na superfície desse mundo, a procurar sua eternidade. 

 

Agora, voltado para si e em si, você se descobre só, e onde há o Tudo presente. 

De um a um, de todos a cada um, a mesma dança, o mesmo silêncio, o mesmo estupor, a 

mesma alegria, o mesmo terror, a única mesma verdade que tem por nome Amor e Luz, na 

qual nenhuma dúvida pode aparecer, na qual nenhum mental pode cavalgar sozinho, e 

deixa a sela aos Cavaleiros que vêm dos Elementos e que abrem a ronda do Éter, que 

restabelecem o Éter de vida e de verdade nesse mundo, em suas profundezas como em 

sua superfície. 

Olhe seu céu, olhe a Terra, para ver o Verdadeiro. 

Tenha-se a meia distância de um e do outro, ao Centro do Centro, no Coração do Coração, 

aí, onde vive a Verdade, aí, onde vive a Eternidade. 

 

E lembre-se, escute e ouça, por minha Presença e meu Silêncio, o canto do Verdadeiro, o 

canto do Silêncio, a verdade da Infância, a verdade do Amor. 

Aquele que não conhece qualquer condição, qualquer restrição, como qualquer entusiasmo. 

Seja imutável. 

Qualquer que seja o jogo de sua consciência nesse mundo, como em qualquer mundo, 

qualquer que seja sua origem e quaisquer que sejam suas linhagens, qualquer que seja sua 
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idade e qualquer que seja seu sexo, qualquer que seja aquilo a que você tenha aderido, 

deixe cair e esvanecer-se tudo isso, porque nada disso lhe pertence em verdade, e nada 

disso é verdade. 

 

Eu o convido, por minha vez, a entrar no Branco imaculado do renascimento e da 

Ressurreição. 

Eu o convido a nutrir-se desse Branco, a nutrir-se dessa Unidade que provém não mais de 

mim, não mais de uns e dos outros, mas, unicamente, de si mesmo, em face de si mesmo. 

Deixe ressoar o que deve aparecer, deixe ser visto o que deve ser visto e deixe esvanecer-

se o que se esvanece por si só, nos tempos do efêmero que tocam ao seu fim. 

Aí está o momento, aí está o espaço no qual você se situa, no qual se desenrola o que deve 

desenrolar-se, agora e a cada sopro. 

 

Ouça-me, filho do Único, escute-me e veja-me, para ver-se na imaculada concepção de sua 

beleza virginal e eterna na qual você está, doravante, inscrito, o que o prepara, o melhor 

possível, aos ritos da Passagem e aos ritos da transmutação, o que lhe dá a emergir, na 

finalidade, o que você é. 

Cada fim é um início e cada início é um fim, assim são os ritmos nesse mundo que você 

pisa. 

Eles estão, no entanto, bem ausentes naqueles que você pisará, na aurora de sua 

eternidade, na aurora desse mês que vai nascer e que o leva a situar-se ainda mais na 

Alegria, ainda mais na Paz e ainda mais, se posso dizer, na verdade eterna de sua 

essência. 

 

Filho do Único, você, sim, veja. 

Veja o que você é e aceite, integralmente, a verdade de seu ser, a verdade de sua essência, 

além de todo parecer e além de todo nascimento. 

Você, que renasceu pelo Fogo Ígneo, no Coro dos Anjos e na presença do Espírito do Sol, 

na presença dos anjos, na presença das Estrelas, dos Anciões e de tudo o que vive na 

Unidade e na consciência, você é convidado não mais às núpcias efêmeras, mas, sim, à 

realidade da Eternidade, à Verdade Una e indissociável de cada consciência, de cada ser, 

na qual tudo é Um, em verdade e em unidade. 

 

Amado do Um, você que se tem aí, em pé ou deitado, você que se tem aí, de olhos 

fechados ou abertos, você que espera seu próprio coração em sua magnificência, despoje-

se de todos os seus ornamentos, de todas as suas crenças, de todas as suas palavras 

(males) e de todas as suas histórias, porque nada disso pertence-lhe no efêmero. 

Tudo isso faz apenas passar e morre, agora, nos espasmos da felicidade enfim 

reencontrada ou em vias de ser recuperada. 

 

Coloque-se e deposite todo fardo, seja livre para ser liberado. 

Seja liberado, para ser livre de sua própria consciência. 

Abrase, com o mesmo olhar e o mesmo amor, o conjunto de circunstâncias desse mundo 

como de seu corpo, e reencontre-se. 

Eu lhe lanço o meu apelo, aquele de minha Presença e de minha Ausência, assim como de 

meus silêncios no Templo sagrado de seu coração, aí, onde vive e aí, onde vem Aquele que 

jamais nasceu e que jamais morreu. 
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Esqueça-se das dores de toda separação e de toda falta porque, na vida eterna 

ressuscitada, nada pode faltar do que faz o ornamento real e eterno da própria consciência, 

em qualquer plano que seja. 

Você, de qualquer plano que você venha, estabeleça-se além de todo plano, na Morada de 

Paz Suprema, aí, onde não existe qualquer interferência e qualquer dissonância. 

Eu o convido a estar presente, eu o convido a desaparecer no contentamento eterno do 

Amor, que lhe traz, então, a Água de Vida, que põe fim a toda sede e a todo sofrimento. 

 

Coloque-se e escute, agora, no silêncio, o que eu tenho a dizer-lhe no Templo de seu 

coração. 

Coloque-se e repouse, para que eu me coloque em seu centro e em seu silêncio, para fazê-

lo ver o que você é, para fazê-lo viver o que você é, agora e já, se você o acolhe e aceita. 

Assim flui a verdadeira Vida no Único, assim flui a experiência privada de todo sofrimento e 

de toda dualidade. 

 

Eu o convido a colocar-se em seu coração, eu o convido a recolher-se comigo, em seu 

Templo, no qual você e eu somos apenas Um. 

Eu o convido a ouvir-se no repouso, a ouvir-se no silêncio, a colocar-se e a deixar a obra da 

Ressurreição operar-se. 

Ela não tem necessidade de você, nem de suas dúvidas, nem de seus pedidos, mas apenas 

de seu sim, definitivo, real e irremediável, para sua eternidade. 

 

No Branco de minha Presença, na brancura virginal de seu coração ardente, eu deposito, 

em você, o Fogo Ígneo, eu deposito, em você, as sementes da vida eterna, que se revelam 

nesse mundo, como em você. 

 

Eu o convido, enfim, a amar sem diferença e sem distinção o que a vida dá a você. 

Eu o convido à vida eterna. 

Escute o som de sua própria ressurreição. 

Escute o silêncio de sua liberdade. 

Veja o Branco imaculado da pureza que transcende, assim, toda forma e todo limite de 

forma. 

 

Eu o convido a descobrir e a redescobrir o sem forma e o sem nome. 

 

… Silêncio… 

 

Aí, suave e potentemente, a Evidência surge na aurora deste mês e deste ano. 

 

… Silêncio… 

 

Aí, agora e de imediato, repousemos juntos, mas na mão e coração no coração. 

Do mesmo modo, convide, também, tudo o que pode parecer-lhe, tanto em si como fora de 

você, oposto à Luz, reticência, resistência ou medo, para fundir-se no sem nome e no sem 

forma de meu Branco. 

 

… Silêncio… 
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Eu o convido ao Éter de vida, à Nova Eucaristia, eu o convido, simplesmente, à verdadeira 

Vida. 

Recolha, em seu Templo, vaso sagrado da Eternidade, o sangue do cordeiro. 

Eu o convido à comunhão perpétua, à celebração eterna do Amor e da Luz. 

Isso, mesmo se está, ainda, adormecido em você, não poderá mais ficar, porque a hora do 

despertar soou. 

 

Então, soam as Trombetas de seu coração. 

Então, soam, em você, os cantos da alma ou os cantos do Espírito. 

Então, revela-se, em você, o canto do amor, sinfonia perpétua do Coro dos anjos, louvando 

a Vida e vivendo, eles mesmos. 

 

… Silêncio… 

 

Ofereça-se à Verdade, ofereça-se ao regozijo infinito do êxtase perpétuo. 

Aí onde você está colocado, os pés na terra, transmute, deixe efusionar-se o que já está aí 

e ouça-o. 

 

Eu poderia dizer-lhe: meu amigo, meu amado, meu irmão. 

Mesmo se eu não seja humano, você é, tanto quanto eu, esse anjo de luz, esse ser de 

perfeição que faz apenas viver a vontade da experiência, a vontade da Fonte, sem qualquer 

distância e sem qualquer errância. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho ressoar em você, como você ressoa em mim, para que nenhuma razão possa 

interferir nesse canto do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Você, cujo coração palpita e levanta-se de alegria, e vem ao encontro Daquele que volta 

como partiu, pelos céus. 

Revestido de seu hábito de luz ou hábito de eternidade, de sua veste sem costura, deixe o 

Coração do Coração trabalhar e repouse. 

Nada mais há a esperar, nem mesmo a temer, porque a tela do mundo como a tela de sua 

pessoa mostra-lhe o que está presente em seu coração e à sua porta. 

 

… Silêncio… 

 

Coloque-se e veja o que nenhum olho humano jamais viu, e veja o que nenhum discurso 

pode traduzir, o que nenhuma palavra pode atingir, o que não tem necessidade de qualquer 

razão nem de qualquer causalidade. 

 

Você, que renasce outra vez, coloque-se em mim. 

 

… Silêncio… 

 

Então, juntos, nós nos colocamos. 
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Então, juntos, nós acolhemos o coroamento de sua obra. 

Então, juntos, colocamos sob a terra o que deve retornar à terra e remetemos ao céu o que 

provém do céu, para que nunca mais o céu e a terra sejam separados ou divididos. 

Veja o canto e a dança do Amor, tais como eles se apresentam para além de toda forma e 

de toda dimensão. 

 

… Silêncio… 

 

Escute. 

Escute e veja o que eu quero fazê-lo ouvir, o canto da Evidência, o canto do Amor, o canto 

do Único. 

Você, Filho Ardente do Sol, renasça outra vez, seque todas as lágrimas do passado e 

substitua-as pelas lágrimas da alegria dos reencontros. 

Você, cuja palavra torna-se Verbo, levante-se e ande. 

Voe comigo, nos espaços da Liberdade, nos espaços da Unidade. 

 

… Silêncio… 

 

Coloquemo-nos, você e eu. 

Aí, onde você está e aí, onde eu estou, não há mais distância, não há mais barreiras, há 

apenas a ressonância do Único. 

 

… Silêncio… 

 

Veja, veja sua Infinita Presença. 

Veja sua Morada de Paz, para que nunca mais a Luz pareça apagar-se. 

 

… Silêncio… 

 

Abrande o que lhe parece ter necessidade de ser abrandado. 

Abrande-se, e deixe a confiança em sua eternidade revelar-se, na totalidade. 

 

… Silêncio… 

 

Na ronda de nossas duas Presenças, que faz apenas Um, nós cantamos, juntos, os 

louvores da Luz e do Amor. 

Coloquemo-nos onde nenhuma palavra pode descrever o que é. 

 

Aí, no eterno repouso, no qual nada custa, no qual nenhum esforço é aparente, eu o 

convido a todos os possíveis do Amor, eu o convido a reconhecer-se, enfim, e a ver-se, 

assim, em sua eternidade. 

Acolha o batismo do Espírito e celebre sua ressurreição, como eu a celebro, com você e em 

você. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, juntos, onde não há mais diferença entre você e eu, eu o convido a estar no ser ou 

além de todo ser, e celebrar, juntos, o mistério da Ressurreição e o mistério da Vida. 
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… Silêncio… 

 

Escute e veja. 

 

… Silêncio… 

 

Deixe o batismo do Espírito caminhar em seu coração. 

Acolha cada um, como eu acolho cada um, mesmo aquele que o renegue ou que exprima 

sua raiva. 

Acolha, sem restrição e sem exceção, e veja, aí, o resultado e as consequências. 

 

… Silêncio… 

 

Sinta essa verdadeira Vida nova florir em você e respirar. 

 

… Silêncio… 

 

Dê-se integralmente, porque tudo o que você não dá a si mesmo é perdido. 

No Amor não pode existir perda, porque tudo é ganho e tudo é lucro, não lucros venais da 

Terra, mas lucros da experiência da consciência e da Vida. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, você descobre que tudo está consumado e que tudo está realizado. 

Permaneça na paz e na eternidade. 

 

Coloque-se onde nada pode opor-se, onde nada pode ser contraditado. 

Venha e siga-me, e ande, assim, em seus próprios passos, aqueles de sua eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, juntos, em meu Branco e em seu Branco, desaparece toda ideia e toda sensação de 

ser alguém nesse mundo. 

 

… Silêncio… 

 

Veja e escute esse silêncio tão pleno de todos os cantos e de todas as danças da vida. 

Assim, eu aponho, em você, não o meu selo, mas o selo da Liberdade, que não conhece 

qualquer traçado nem qualquer geometria, porque essência livre de toda vida. 

 

… Silêncio… 

 

Assim se traça, em você, o equilíbrio do aquário, a Água fecundada e vivificada pelo Fogo 

Ígneo. 

 

… Silêncio… 
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Você, que me ouviu e que me viu, você se vê, enfim, tal como você é, além da forma e além 

da história. 

 

… Silêncio… 

 

Veja o que eu lhe ofereço, que o restitui a si mesmo. 

 

… Silêncio… 

 

Assim eu canto, em você, o canto da Ressurreição, assim eu danço, em você, a dança do 

Silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

Vamos sorrir, juntos, à felicidade da vida eterna, e rir, juntos, do que está morto e do que 

morre no efêmero. 

Participando, juntos, da mesma vida e da mesma liberdade, então, eu lhe digo: meu irmão, 

você, o humano irmão do anjo, irmão de sangue no sangue de Cristo. 

 

… Silêncio… 

 

Enfim, você se juntou a mim e eu a você. 

 

… Silêncio… 

 

Fique aí e não nos deixemos mais. 

 

… Silêncio… 

 

Ouça, ouça e veja Aquele que vem. 

Ouça e veja aquela que o recobre com seu Manto de Graça. 

Ouça e veja a beleza que você é. 

Escute, escute meus silêncios, eles são ricos e plenos de sua Presença. 

 

… Silêncio… 

 

Assim eu permaneço e assim você permanece. 

Então, juntos, nós podemos dizer: «Assim seja.». 

Em seu nome eu aponho, em você, o selo da Liberdade. 

Assim se coloca, em você, o selo da Verdade. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhe peço sua bênção para experimentar seu Amor e dele aproveitar, porque ele é 

doação, doação da Graça e doação de si mesmo. 

 

… Silêncio… 
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Ame, porque você é amado, porque você é o Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Permaneça assim, com evidência. 

Permaneça assim, qualquer que seja sua morada. 

 

Então, agora, deposite as suas palavras, enquanto eu deposito as minhas palavras. 

 

Nesse batismo, você ressuscita. 

Nesse batismo, você se abrasa de Amor. 

Nesse batismo, você renasceu. 

 

… Silêncio… 

 

Veja sem restrição. 

Você, o amigo, o irmão e o amado, eu lhe dou vida, como você me deu vida. 

 

Permaneça assim, na extinção de minhas palavras. 

Permaneça assim. 

 

Eu o abençoo em meu Branco e em seu ilimitado. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Uriel, anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. 

Eu sou você, anjo revelado e que passa pela porta da Eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Assim é a Eternidade esculpida em letras de fogo imortal em seu Templo de vida. 

 

Permaneça assim alguns instantes. 

Eu o saúdo. 

 

… Silêncio… 

 

Paz a você e Paz em você. 

 

Até logo. 
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O.M. AÏVANHOV – Parte 1 – Maio de 2016 

 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

 

 

Bem, caros amigos, estou muito contente por reencontrá-los e poder dizer-lhes algumas 

coisas, antes de trocar com vocês. 

Primeiramente, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e todo o meu amor, na 

companhia do Espírito do Sol e do Coração do Coração, é claro. 

 

… Silêncio… 

 

Há pouco tempo, vocês receberam certo número de elementos e de informações 

concernentes ao masculino sagrado, e eu havia falado, também, naquela ocasião, do belo 

mês de maio; e ele se encontra hoje, é o primeiro dia do mês de maio. 

Então, o que eu vou dizer é diretamente ligado a tudo o que vocês têm a viver, durante este 

belo período, no qual muitos elementos são instalados, se querem. 

É como se os elementos da peça de teatro, do quebra-cabeça fossem instalados para jogar 

o ato de encerramento, se posso dizer, e a cerimônia definitiva de reencontro com a Luz. 

 

Tudo o que era possível preparar, para cada um de vocês, pela consciência de si mesmos, 

pela Inteligência da Luz está, de algum modo, agora, concluído. 

Isso quer dizer que tudo o que vai desenrolar-se – com uma intensidade, talvez, mais nítida, 

durante este período – vai mostrar-lhes muitas coisas em relação a si mesmos, em relação 

ao seu coração, em relação, é claro, ao seu posicionamento, de onde vocês estão em 

consciência, e em relação à sua eternidade. 

É durante este período específico que vocês verão muitas coisas na tela de sua 

consciência, como na tela do mundo e, é claro, eu gostaria de lembrá-los de certo número 

de coisas em relação a tudo o que vai apresentar-se, tanto a vocês, em vocês, como por 

toda a parte em suas relações e por toda a parte no mundo. 

 

Então, lembrem-se, já, de que a coisa a mais importante, durante este período, é, se 

possível, recorrer, sempre, ao que vocês são, em verdade, ou seja, ao Coração do Coração, 

antes de lançarem-se em interpretações, em reações ou em choros ou gritos de alegria. 

O importante, durante este período, é certa forma de neutralidade, certa forma de 

aquiescência para ser, se posso dizer, o mais neutro possível, para ver o que vai 

desenrolar-se, tanto no exterior como no interior. 

Porque, como vocês sabem, não há quase mais diferença ou distância entre o que se 

desenrola fora e o que se desenrola dentro. 

Tudo o que vocês veem no exterior de si corresponde, de algum modo, ao que se 

desenrola, também, em vocês. 

Tudo o que é iluminado, atualmente, tudo o que se revela faz parte, vocês sabem, da 

revelação final do apocalipse. 

Tudo isso se apresenta, ao mesmo tempo, no que lhes é dado a ver ao seu redor ou no 

outro extremo do planeta, mas, também, no interior de si mesmos. 



30 
 

 

Então, isso pode apresentar-se sob diferentes formas. 

Pode haver mecanismos de eliminação, se posso dizer, ao nível do corpo, com dores 

pontuais em lugares ou em outros. 

Há, sobretudo, variações da própria noção de sua identidade efêmera. 

Eu não falo, unicamente, de suas capacidades de desaparecimento ou de contentamento, 

mas, também, de tudo o que vai concorrer, se querem, de uma maneira ou de outra, para 

torná-los um pouco senis, se posso dizer, ou seja, a duvidar, mesmo, de quem vocês são 

nesse mundo e não mais saber fazer as coisas rotineiras que vocês tinham o hábito de 

fazer. 

É como se, pouco a pouco, a ação da Luz apagasse, de algum modo, os marcadores 

costumeiros e habituais que vocês tinham em seu funcionamento comum. 

 

Eu não falo, é claro, de todas as capacidades vibratórias, das vibrações do coração, das 

vibrações da Onda de Vida ou dos contatos que vocês estabelecem entre si, com os povos 

da natureza ou conosco, mas há uma acuidade nova, uma iluminação que será cada vez 

mais precisa (e isso foi dito, eu creio, já ontem, por algumas Estrelas), mas vocês terão, 

sobretudo,..., vocês serão colocados, em cada circunstância de sua vida, em um desafio. 

Isso não é uma punição, é claro, nem uma retribuição e, ainda menos, um erro. 

Será um aperfeiçoamento, não de seu posicionamento, mas da consciência que se ilumina 

por si mesma, onde ela está, onde vocês estão situados, de onde decorrerá, diretamente, a 

última fase, após o aparecimento dos sinais celestes. 

 

De momento, vocês estão, todos, imersos, onde quer que estejam nessa Terra, diante de 

modificações elementares bastante importantes, não é?, é claro que não são as mesmas, 

conforme os lugares, conforme os continentes e, também, mesmo, conforme sua cidade ou 

sua região, aí onde vocês estão. 

Tudo isso corresponde a primícias, se posso dizer, a sobressaltos da fusão entre a 

Eternidade e o efêmero, que se atualiza e manifesta-se, mesmo em sua consciência 

comum. 

É claro, há inumeráveis sinais, inumeráveis possibilidades, e nós falamos disso, 

longamente, durante todo este período que se escoou. 

 

Mas o posicionamento de sua consciência para adquirir ou manifestar essa lucidez e essa 

clareza, essa precisão e essa visão da Luz em ação necessita, de sua parte, uma forma de 

neutralidade, que não é, certamente, o fato de desviar-se, de não querer ver o que se 

desenrola, mas de ser um observador, se posso dizer, ou uma testemunha extremamente 

afiada, extremamente aguçada de tudo o que se desenrola. 

Não tanto por curiosidade, mas, bem mais, porque é nessa atitude que a graça da Luz e os 

últimos sobressaltos do que não é a Luz vão harmonizar-se, pacificar-se em vocês. 

 

E, se isso se pacifica em vocês, há todas as chances de que o que vocês têm a viver, 

segundo seu ambiente, segundo sua alma – se ela está presente –, segundo o que vocês 

são, em verdade, será mais ou menos perturbador. 

E o importante é não ser perturbado. 

Isso não quer dizer ser «eu não me importo», «eu nada quero ver», «eu nada sei», mas 

estar cada vez mais alinhado no Coração do Coração, alinhado com o Espírito de verdade, 

com o Paráclito e o Espírito do Sol e o Coro dos Anjos. 
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Porque é nessa situação e nesse estado que você será o mais apto, se posso dizer, a 

deixar-se atravessar pelo que se desenrola na tela do mundo ou na tela da consciência. 

Eu diria, são as últimas emissões nas telas, antes que as telas parem e antes que não haja 

mais possibilidade de localizar tela, tanto interior como exterior. 

Ou seja, a estase e o Apelo de Maria. 

 

Então, é claro, como nós dissemos no ano passado, há certo número de eventos que 

devem emergir, com uma cronologia na qual os eventos não estão, sistematicamente, 

sempre na mesma ordem. 

Mas todos esses eventos, sem exceção, devem realizar-se. 

Não me faça dizer o que eu não disse. 

Isso não quer dizer, obrigatoriamente, que haverá o Apelo de Maria este mês, eu jamais 

disse isso, mas o que eu disse é que as coisas, tanto os fantoches como aqueles de nossos 

irmãos e irmãs encarnados que fizeram tournicoti-tournicota à exaustão vão encontrar-se a 

perceber e a ver a realidade que sustenta esse gênero de manifestação. 

 

Não se trata, eu repito, de retribuição nem de recompensa, nem de carma, mas, 

simplesmente, dos jogos da consciência que vão iluminar-se, de maneira mais precisa e 

cada vez mais evidente, para cada um de vocês, qualquer que seja o estado de sua 

consciência. 

Quer você seja materialista, quer esteja no Si, quer vocês sejam os servidores dos 

fantoches, isso não tem qualquer importância, é o momento no qual tudo se ilumina – e tudo 

vai iluminar-se. 

Mas essa iluminação e essa tomada de consciência, se posso dizer, necessitam, de sua 

parte, de certa forma de neutralidade. 

Essa neutralidade é, sobretudo, não fazer o jogo das forças opostas à Luz, ou seja, entrar 

em reação e querer restabelecer, entre aspas, a sua verdade, ou, mesmo, a verdade da 

Luz. 

Se nós temos insistido tanto sobre a Inteligência da Luz e sobre a atribuição vibral, e tudo o 

que nós temos dito há algum tempo, era, justamente, para prepará-los às eventualidades 

desse belo mês de maio. 

 

Então, é claro, é durante esses períodos de acuidade que podem produzir-se os eventos 

temidos ou esperados, ou nos quais vocês não acreditam mais. 

Isso não tem qualquer importância, mas são as condições as mais ideais e as mais precisas 

durante esse mês, mas há outros períodos também. 

Se não é esse mês, há outros belos meses em perspectiva. 

Mas, é claro, como vocês veem, sem ser adivinho e sem estar conectado, mesmo, vocês 

veem bem tudo o que se desenrola, atualmente, tanto em sua vida, em seu próprio corpo 

como em seu ambiente. 

Vocês veem bem a espécie de sede, se posso dizer, que as pessoas vão chamar 

diferentemente. 

Há os que vão ter sede de Luz, sede de Absoluto, outros, sede de mudança, em diferentes 

níveis, e é tudo isso que se desenrola, eu os lembro, pela Inteligência da Luz. 

 

Então, é claro, alguns serão absorvidos, aspirados pelas necessidades de criar do novo. 

Outros vão entrar em reação. 
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Outros vão entrar em uma espécie de sideração, não uma paralisia, mas uma espécie de 

estupor, mesmo se não seja um choque, em relação a tudo o que se revela, e, mesmo, ao 

nível íntimo, em suas relações as mais próximas. 

Tudo o que não era colocado de modo claro, se posso dizer, sobre a mesa, vai aparecer 

sobre a mesa. 

E é aí que seu posicionamento é extremamente importante, porque, se antes de reagir, se 

antes de entrar na raiva ou de exultar alegria, antes de deixar aparecerem essas emoções, 

se você entra um pouco em introspecção, no Coração do Coração, como você faz cada vez 

mais frequentemente, então, naquele momento, você será capaz de ver além das 

aparências e além dos próprios fatos, ou seja, ver, realmente, a ação da Luz em tudo o que 

pode desenrolar-se, e não ver combates ou tribulações, ou combates entre uns e os outros. 

 

O importante – e nós temos necessidade, também, de vocês, para isso – é manter, primeiro, 

certa forma de paz, certa forma de equilíbrio e de continuar suas ocupações. 

Se você trabalha a terra, trabalhe ainda mais a terra; se você está em uma profissão 

específica, faça-a, continue; se você tem paixões, faça-as também. 

Não se deixem desestabilizar, qualquer que seja a importância dos eventos visíveis em seu 

corpo, em suas relações ou na superfície do mundo. 

Vocês tiveram pequenos vislumbres, progressivamente, desde o início deste ano. 

Quer seja ao nível da Terra, quer seja ao nível dos elementos, e quer seja, simplesmente, 

ao nível da excitação mental de nossos irmãos e irmãs que não estão, ainda, despertos, ou 

não, absolutamente, a par de tudo o que se desenrola ou, então, na negação do que se 

desenrola. 

Vocês, seu posicionamento, aqui e alhures, se vocês têm a oportunidade de ler-me ou de 

ouvir-me, é, sobretudo, permanecer cada vez mais no coração. 

Isso não quer dizer permanecer sentado em meditação o dia todo e nada fazer, isso quer 

dizer fazer o que vocês têm a fazer, o que a vida pede a vocês, o que seus próximos 

pedem-lhes, o que sua profissão demanda, com graça, com elegância e com leveza. 

E o único modo de fazê-lo é estar no Coração do Coração. 

 

Aliás, você observou que, agora, havia – nos anos anteriores – capacidades e apelos da 

Luz que o faziam desaparecer, literalmente. 

Hoje, você desaparece, talvez, muito mais de modo menos intenso, e você consegue 

permanecer em uma espécie, eu diria, mesmo estando com os pés na terra, bem presente, 

mas em um estado diferente, sem que você possa, necessariamente, ali colocar palavras. 

Então, é claro, isso pode ocasionar pequenas perturbações do que é nomeada, eu creio, a 

regulagem central, ou seja, as regulagens do apetite, a regulagem do calor do corpo, a 

regulagem das dores que podem aparecer ao nível das Portas, ao nível das Estrelas e, 

também, talvez, alguns de vocês observaram, a impressão de estar, não em uma vertigem, 

mas estar como que em uma forma um pouco de embriaguez, sem qualquer álcool, é claro, 

e apenas a impressão de não mais estar na mesma estabilidade, e de oscilar, seja ao seu 

redor... 

Isso não é uma verdadeira vertigem, mas são, se querem, primícias, se posso dizer, da 

estase. 

 

Vocês sabem que, no momento da estase, com o Apelo de Maria também, mas é todo um 

período, não são três dias ou uma semana, é toda uma atmosfera específica que se 

estende durante várias semanas. 
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Durante essas semanas, como já é o caso desde o mês de abril, há essa noção de não 

mais saber quem vocês são, de não mais lembrar-se de algumas coisas. 

Não é, como eu disse, a senilidade que os toma, porque isso acontece não importa em qual 

idade, mas é uma mudança de orientação, se posso dizer, de sua consciência comum. 

O impulso da Luz, as partículas adamantinas, as diferentes coisas que vocês tem feito, uns 

e os outros, permitiram preparar essa última reversão da consciência para o Coração do 

Coração, mesmo se vocês não vivam a Última Presença ou o Absoluto, se vocês não o 

revelaram ainda, há premissas. 

 

E tudo o que eu acabo de dizer, ou seja..., por vezes, podem ser alterações de humor, 

assim, que vocês tinham no tempo ou que não são como vocês, absolutamente, mesmo que 

jamais tenham existido no passado, e se vocês se deixam atravessar por isso sem deixar-se 

levar ao nível de quem vocês são, vocês verão que isso vai dar-lhes explicações – não 

mentais, não emocionais, mas pela própria Inteligência da Luz –, vai dar-lhes a posicionar-

se de maneira cada vez mais estável no interior de seu coração. 

Mesmo se haja sensações, por vezes, desagradáveis, ou variações térmicas importantes, 

podem ser, também, mecanismos visuais – muitos de vocês veem cada vez melhor os 

povos elementares ou, ainda, as entidades que os abordam, frequentemente, à tarde ou à 

noite, vocês veem o início da manifestação deles. 

 

Tudo isso está se instalando, porque vocês se tornam não cada vez mais atentos, mas sua 

consciência, como eu já disse, está cada vez mais ampla. 

Eu falo, aqui, da própria consciência comum, eu não falo da supraconsciência ou eu não 

falo do Espírito de Verdade, eu falo, simplesmente, do funcionamento humano habitual. 

E isso é válido tanto para os irmãos e irmãs despertos ou acordados como para aqueles que 

estão, ainda, adormecidos, mas, obviamente, a tradução e o efeito disso não são, 

verdadeiramente, o mesmo. 

É claro, se você está inquieto por sua saúde, você vai procurar uma causa ao nível das 

doenças; se você está com sede de renovação material, você vai fazer a revolução, não é? 

Se você está com sede de reconhecimento ao nível espiritual, você vai ter processos que 

vão desenrolar-se em vocês, que vão atribuir-lhe papéis, funções magníficas ou, ao 

contrário, terrores insuportáveis. 

 

Retenham que, o que quer que se desenrole, qualquer que seja seu estado de consciência 

estabilizado, qualquer que seja sua atribuição vibral, o mais importante é permanecer na 

escuta e no acolhimento. 

É o único modo, e isso lhes aparecerá, mesmo se não esteja claro hoje, de modo cada vez 

mais nítido, como a única evidência possível. 

Antes que, é claro, você não tenha mais qualquer possibilidade de ação no momento da 

estase e nas primícias da estase, sobre si mesmos e sobre o ambiente e sobre o mundo. 

 

Portanto há, agora, nessa sobreposição e nessa fusão entre os planos dimensionais livres e 

seu plano dimensional, a capacidade para ver as interpenetrações e para vivê-las. 

Isso necessita de vocês, qualquer evento que se produza, considerem – e vejam-no assim, 

até que vocês o vivam – que é a Inteligência da Luz e que vocês não estão aí por acaso, 

que o mundo não está aí por acaso e que o outro irmão e irmã, estritamente, aí não estão 

por acaso. 
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Isso não é exonerar-se de toda responsabilidade, é, ao contrário, dar um grande passo para 

a Unidade. 

E um grande passo, como dizia, eu creio, Maria ou Teresa, que lhes permite nada fazer ao 

outro. 

Porque, como dizia Cristo: «O que você faz ao outro, é a mim que você o faz.». 

 

Quaisquer que sejam as circunstâncias, mesmo se seja um mau rapaz, mesmo se seja o 

inspetor de impostos, mesmo se seja a madrasta irritante, é, sempre, algo que está aí para 

fazê-los viver a experiência. 

Não há erro, não há culpa, há apenas o jogo da própria consciência. 

E é através desse jogo que podem, mesmo, por vezes, contrariá-los ou desestabilizá-los, 

que vocês têm mais chance de encontrar a estabilidade. 

E eu creio, aliás, que, nos dados psicológicos, isso se chama a resiliência, mas, também, a 

congruência, de algum modo. 

É a capacidade de transcendência dos elementos dolorosos – mas, nesse caso, também, 

felizes – que podem produzir-se, que lhes permitem superar. 

Mas, aí, vocês superam não pela vontade ou pela potência de seu ego ou de sua alma, ou 

do Espírito, mas, justamente, por essa capacidade de acolhimento, essa capacidade de 

aceitação do que a Luz leva a efeito na tela de sua consciência, e na tela de sua vida. 

 

Se você pensa nisso em primeiro lugar, você evitará muitas coisas desagradáveis. 

Por exemplo, se você tem..., eu vou tomar exemplos muito bestas. 

Imagine que você viva essas famosas vertigens ou pseudo-vertigens, ou faltas de 

estabilidade, ao invés de querer procurar, de meio dia a quatorze horas, ao invés de querer 

curar-se, simplesmente, ponha-se no Coração do Coração. 

Mesmo se você não sinta as vibrações, pense em seu coração, em primeiro lugar, e no 

Amor. 

Mas atenção se você pensa no Amor, se você não está desperto, você não sabe se o fato 

de pensar no Amor será seguido de uma vibração de Luz-Amor; portanto, o mais simples, é 

portar a consciência no coração, antes de entrar na reação, no julgamento, na raiva ou na 

alegria. 

Porque, é claro, em todos esses eventos, em especial para todos os irmãos e as irmãs 

encarnados que viveram o Despertar e o acordar, esse será, também, um modo de exultar. 

Mas lembre-se de que as forças opostas à Luz nutrem-se de todas as emoções, elas não se 

nutrem, unicamente, do sofrimento, mas, também, da alegria, da alegria, simplesmente, 

humana, do prazer humano. 

 

Portanto, é nesses momentos, mesmo se você veja coisas extraordinárias, que você deve 

ficar calmo, ou seja, interiorizado, ao mesmo tempo estando consciente, sem desaparecer, 

se possível, até o momento do Apelo de Maria, e permanecer nessa acuidade da 

consciência. 

Não para agir ou encontrar uma solução, mas, bem ao contrário, para acolher tudo o que se 

apresenta a você, seja Cristo, seja um pequeno diabo, seja o chefe dos Arcontes, porque 

tudo isso representa apenas jogos e peões em um jogo. 

É isso que você verá. 

E se você não o viveu ou se você, simplesmente, acreditou nisso sem vivê-lo, é o que lhe 

será dado a viver. 
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Se você vive isso, se você está no acolhimento incondicional, no abandono e o que 

corresponde, também, não ao Abandono à Luz, mas ao que foi evocado, recentemente, na 

noção de sacrifício e de crucificação, é o único modo de encontrar a paz. 

Você não encontrará paz alguma, como quiseram fazer os fantoches, em suas bases 

subterrâneas, vocês não encontrarão paz alguma acusando quem quer que seja de 

qualquer infelicidade que seja. 

 

Nós os temos prevenido, durante muito numerosos anos, de tudo o que ia produzir-se. 

Há coisas que eu disse, eu o disse no último mês, e eu o redigo. 

Quando eu disse algumas coisas, há mais de dez anos, os irmãos e as irmãs tiveram de 

tomar-me um pouco por louco, e você vê bem que tudo, sem qualquer exceção, do que 

havia sido dito está se realizando sob os seus olhos. 

Então, é claro, como você sabe, ninguém conhece a data nem a hora, mas há, de qualquer 

forma, primícias, e essas primícias você as vive em si, e em seu exterior. 

 

Vocês não estão mais nos tempos dos tournicoti-tournicota, aliás, a Luz não permitirá mais 

isso. 

Há, simplesmente, a ver o que se desenrola na tela de sua vida e de sua consciência e, 

através dessa lucidez, acolher, abençoar, perdoar a si mesmo como ao outro, como ao 

mundo, como aos Arcontes, como a todo mundo, para permanecer em sua eternidade, ou 

seja, no Coração do Coração. 

E isso não os impedirá de fazer o que vocês têm a fazer, é claro, mas sua consciência deve 

manter isso presente no espírito. 

É o único modo de manter a paz, de manter os inícios de contentamento, mesmo 

permanecendo com os pés na terra, permanecendo plenamente presente, mesmo se vocês 

estejam na fronteira de seu próprio desaparecimento. 

Isso é extremamente importante. 

 

Então, é claro, eu não vou voltar às cronologias que foram dadas no ano passado e no início 

do ano, tanto por Anael como por mim mesmo. 

Simplesmente, hoje, como, aliás, foi dito, será preciso apreender que o que você vive é o 

sozinho, o Face a Face, para compreender que, mesmo o outro é apenas você. 

Para isso, é preciso sair da dialética, mesmo do que foi amplificado esses últimos anos pelo 

Arcanjo Anael, ou seja, a capacidade de estabelecer relações de coração a coração, todos 

os processos da consciência, comunicações com os povos da natureza, que lhes foram 

abertos pela ação da Luz. 

 

Hoje, é mais do que isso, uma vez que isso tenha sido dito, em breve, nós 

desapareceremos aos seus olhos e à sua consciência, do mesmo modo que você mesmo 

desaparecerá para si mesmo. 

Então, é claro, nesse momento não é o caso, porque você vê cada vez mais Presenças, 

cada vez mais entidades, de Luz, você vê cada vez mais coisas não habituais – com os 

seus olhos abertos, eu não falo de estados interiores, aí. 

 

Portanto, há uma aclimatação, uma experiência que se produz e que os leva – e que os 

levará, sempre, cada vez mais – a encontrar a solução em si mesmos. 
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Não por uma demanda exterior, mesmo se, efetivamente, alguns de vocês estejam muito 

próximos das Estrelas, estejam muito próximos dos Anciões, dos Arcanjos, mas, como nós 

dissemos e repetimos no ano passado, nós já estamos, todos, no interior de vocês. 

O mundo é vocês, não é? 

Portanto, enquanto há uma distância, a mínima distância entre você e o mundo, entre você 

e o outro, você não pode viver a paz. 

Mesmo se, é claro, seja muito mais agradável desembaraçar-se daqueles que poderiam 

quebrar-lhe a cabeça e irritá-lo, sendo polido. 

 

Aí, há uma transcendência importante. 

É não, necessariamente, restabelecer relações, mas perdoar e aquiescer a tudo o que se 

desenrola, porque tudo o que se desenrola vai, doravante, ao sentido da Liberação e da 

Luz; não pode ser de outro modo. 

Mesmo as coisas que lhes aparecem como opostas à Luz não podem sê-lo, uma vez que a 

Luz está tão presente agora – as partículas adamantinas estão por toda a parte – que 

mesmo aqueles que acreditariam, ainda, servir aos fantoches, não podem mais fazê-lo, 

porque isso se reverte, instantaneamente, contra eles. 

 

E você, você não tem que se intrometer ali. 

Demonstre-se, a si mesmo, a Inteligência da Luz, é assim que você viverá o sozinho e o 

Face a Face, no qual nada mais existe que não o contentamento absoluto, ao mesmo tempo 

não fugindo de qualquer realidade, estando perfeitamente presente nessa carne, qualquer 

que seja a carne que você tenha. 

Quer você tenha vinte anos ou que você seja usado por toda a parte. 

Mesmo se a dor esteja aí, mesmo se o sofrimento esteja aí, você vai constatar que a Luz é 

um bálsamo. 

Nós falamos, nos meses anteriores, das capacidades de autocura, nas quais havia, ainda, 

uma intenção; agora, não é mesmo mais isso. 

Se você está na Luz, o que quer que se manifeste, isso fará apenas passar. 

E mesmo a dor, o sofrimento, quer seja físico, psicológico, não terá mais tomada sobre 

você. 

Não porque você se tornou alguém arrogante, que está planejando ou acreditando em 

quimeras, mas porque isso quer dizer, simplesmente, que você terá aceitado sua 

humanidade e a humildade. 

 

Tenha a humildade de não compreender, tenha a humildade de nada controlar e de nada 

poder controlar. 

Porque eu o lembro de que, nos mundos unificados, tudo se faz naturalmente, não há 

necessidade de esforço. 

Eu diria que o único esforço que você tem a fornecer, hoje, é vigiar para permanecer no 

coração, girar sua língua na boca antes de falar e sempre ter uma capacidade de escuta e 

de acolhimento, o que quer que se desenrole na tela de sua vida. 

Isso não quer dizer que, se alguém vem dar-lhe um tapa, não seja preciso dar um tapa nele, 

eu não disse isso, tampouco. 

Não há razão alguma para que isso se produza, aliás, se você permanece no Coração do 

Coração. 

É, também, uma forma de humildade, é uma forma, também, de sacrifício. 
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É o sacrifício dos desejos, é o sacrifício tal como o viveram numerosos místicos e 

numerosos santos antes de vocês, e isso em todas as tradições, em todas as religiões e em 

todos os cantos do mundo. 

 

Então, é claro, vocês veem os Cavaleiros em ação por toda a parte, em vocês e em seu 

exterior. 

Hoje, não é mais questão, necessariamente, de pedir isso ou aquilo, é questão de deixar, 

ainda mais, crescer a Evidência da Luz para estar cada vez mais na clareza e na precisão, 

mesmo se vocês tenham vertigens, mesmo se tenham dores ou se algo lhe quebre a cara 

em sua vida. 

É para ensiná-los a ser resilientes, ensiná-los a ser coerentes – coerente na Luz, não 

coerente em sua inteligência humana. 

A coerência, a Graça, não a ação de Graça, mas, como nós explicamos, o estado de Graça 

é uma bênção permanente. 

 

E, aliás, vocês já constatam, há alguns meses, que se soltam em relação a algo que lhes 

toma a cabeça, por exemplo, ou lhes toma o corpo com uma dor, se aceitam pôr a Luz à 

frente – o Amor à frente, como eu disse no ano passado – vocês verão que não há esforço a 

fornecer e que, mesmo se haja uma dor que os leve, de algum modo, vocês não estarão 

mais em luta e em resistência. 

É assim que vocês vão tornar-se sólidos como rochas. 

É assim que vocês vão descobrir-se incorruptíveis e invencíveis. 

Não ao nível do ego ou da pessoa, mas, é claro, em sua Existência, em sua eternidade. 

 

Então, vocês têm, todos, coisas diferentes a viver, neste período, mas lembrem-se de que a 

finalidade é a mesma, para todo mundo. 

No momento do Apelo de Maria é o fim da peça de teatro, vocês não poderão manter 

qualquer teatro. 

Portanto, aquiesçam ao teatro, se ele existe, ainda, em sua vida, mas deixem a 

espontaneidade, tudo o que foi desenvolvido, como as virtudes do masculino sagrado, são 

marcadores importantes; são informações que os ajudam a posicionar-se. 

A partir do instante em que a Infinita Presença, a Coroa radiante do coração ou, mesmo, da 

cabeça, ou a Onda de Vida ou o Canal Mariano manifestam-se, então, naquele momento, o 

apelo da Luz é de permanecer na Luz e em sua humanidade. 

Não é mais questão, agora, de ir viajar no Sol ou nas dimensões, ou ir procurar 

conhecimentos esotéricos, quaisquer que sejam. 

É, eu diria, o tempo pleno da Luz. 

Vocês não podem mais estar pela metade. 

 

Antes, eu dizia que vocês tinham as nádegas entre duas cadeiras. 

Depois, vocês estavam sentados em uma cadeira ou na outra cadeira; depois, não houve 

mais cadeira; depois, não há mais nádegas. 

Resta apenas a lucidez da Verdade, e toda a nutrição vem daí. 

Aliás, vocês constatam, também, que seus hábitos alimentares estão, também, 

transformando-se, de maneira, por vezes, ainda mais potente do que havia ocorrido nos 

anos anteriores. 

Tudo isso concorre, para cada um de vocês, para permitir-lhes facilitar a instalação no 

Coração do Coração. 
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A Inteligência da Luz ali vai por pequenos toques, por sincronias, mas ela poderá, também, 

como se diz, chutar-lhes o traseiro, para permitir-lhes estabilizar-se e voltar-se para o que 

vocês são – sem, contudo, desaparecer desse mundo efêmero; ele desaparece por si só, 

não se inquietem. 

 

Tudo está a caminho, e nós já dissemos: tudo está consumado. 

Resta apenas atualizá-lo no plano o mais denso. 

Não é, mesmo, uma questão de mês ou de anos, isso pode ser uma questão de minutos ou 

de horas para cada um de vocês. 

E faça-o agora, porque, se você tem a oportunidade de fazê-lo agora, é, de qualquer forma, 

mais evidente para você do que esperar o Apelo de Maria, no qual não haverá mais 

qualquer meio de ação outro que não deixar fazer a Luz, total e integralmente. 

 

Portanto, se você o realiza agora, se você é um jardineiro, jardine, se você é um pintor, 

pinte, mas, sempre, antes, mesmo, de fazer esse ato criativo, confie em seu coração. 

Mesmo se você sinta um irmão ou uma irmã e sinta esse impulso do coração de um para o 

outro, nas comunhões, nos processos de consciência que você vive durante anos, substitua 

o outro e a situação em seu coração, deixe esse Amor crescer e, depois, aja. 

Isso toma trinta segundos, não há, mesmo, necessidade de colocar a questão – seja para 

um medicamento, para um alimento –; a resposta do coração é uma resposta, agora, do 

Espírito, ela se faz diretamente. 

Não há, mesmo, necessidade de conceituá-la, de visualizá-la ou de intelectualizá-la. 

É isso, a Graça. 

Em níveis cada vez mais intensos e cada vez mais importantes. 

É nisso que você se tornará essa rocha incorruptível, qualquer que seja o que você tenha a 

viver, segundo sua atribuição vibral, após ou antes do Apelo de Maria também. 

Tudo isso se desenrola a partir de hoje. 

 

Então, no mês de maio há, é claro, períodos propícios. 

Como, aliás, no mês de junho, e a cada mês, aliás, há períodos propícios. 

Há não a lua cheia do Wesak, você sabe que isso nada tem a ver com a autêntica Luz, mas, 

por exemplo, mesmo se haja festas ditas religiosas, há movimentos de energia que se 

produzem naqueles momentos: para o solstício de verão, no mês de maio, há, também, o 

que é nomeada Ascensão e Pentecostes, não as festas religiosas, mas essa atmosfera 

específica do pós Páscoa. 

Você sabe que a Páscoa ortodoxa e a Páscoa romana não acontecem no mesmo dia, no 

entanto, há energias específicas nesses dias, que correspondem a influências, certamente, 

ainda, de egrégoras passadas, mas que são, de qualquer forma, as portadoras e as vetoras 

de informações-Luz não alteradas. 

 

Há, também, o mês de agosto, é claro, com a Assunção de Maria. 

Há, é claro – e isso você vê todos os anos, há anos –, o período em torno da festa do 

Arcanjo e dos Arcanjos, no final de setembro. 

Mas, dadas as primícias que se veem nessa Terra, e que nós vemos, nós também, de onde 

estamos, nós podemos dizer que há, verdadeiramente, uma grande aceleração, se se pode 

dizer, ou uma intensificação, ao invés de uma aceleração, aliás, da presença da Luz. 

É isso que vai expulsá-los de seus últimos desvios, nas últimas anomalias relacionais e, é 

claro, nos confinamentos criados a partir do zero, pelo que é nomeada a democracia. 
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Isso, eu creio que vocês vivem na Europa, de modo, talvez, mais nítido nesse momento, no 

qual nada mais, absolutamente, pode ser escondido, não, unicamente, para os despertos, 

mas para o conjunto da humanidade. 

 

Há uma forma de despertar coletivo, mas esse despertar coletivo não é, necessariamente, 

um despertar espiritual, é um despertar nas condições de vida. 

Eu creio que, hoje, vocês festejam, na França, a festa do trabalho, na Espanha é amanhã e, 

em outros países, é em outros dias. 

Mas o trabalho – eu falei, frequentemente, de trabalho, em minha vida, mas eu falava de 

trabalho espiritual –, o trabalho material que é, no entanto, a regra, e a palavra trabalho tem 

uma raiz, de qualquer forma, que não quer dizer «prazer». 

É algo que é um esforço, é uma tortura, é algo que os faz transpirar. 

Ora, o trabalho espiritual, hoje, é, unicamente, o que eu disse antes: o Coração do Coração. 

Nada mais há, e nada menos. 

 

Em contrapartida, aqueles que despertam de sua letargia e que veem o recrutamento e o 

confinamento do mundo, e que não têm qualquer antecipação do que vai acontecer nessa 

Terra, vivem o quê? 

Eles vivem a raiva, há, ainda, os que estão na negação. 

É uma raiva que pode conduzir a uma revolução ou a negociações, isso se produz, também, 

em cada um de vocês, durante este período, em graus diversos, é claro. 

 

Durante este mês será necessário cultivar a paz, a serenidade, a humildade. 

Tudo o que lhes foi dito nos «Cadernos do masculino sagrado» é, exatamente, aquilo a que 

vocês são confrontados em face de si mesmos, em face do mundo e em face de qualquer 

outra consciência que seja. 

A Unidade e a vivência da Unidade passam por isso. 

Aí, vocês não estão mais nas experiências do Si, nos êxtases, nas viagens na Existência, 

nas comunhões de consciência, nas fusões de consciência ou nas dissoluções de 

consciência, vocês estão, realmente, na vivência disso – que vai tornar-se permanente. 

E isso acontece, efetivamente, de modo um pouco diferente. 

 

Outros entre vocês serão informados pelos sonhos, por intuições fulgurantes, de certo 

número de coisas. 

Aí também, não reajam. 

Entrem, primeiramente, no coração, girem sua língua sete vezes na boca e esperem, para 

sair da reação e entrar, ao invés disso, no que é chamada a pró-ação, ou seja, acompanhar 

a revelação da Luz no que ela lhes revela, a cada um de vocês. 

Acompanhá-la é, simplesmente, ser transparente, voltar a descer à humanidade e à sua 

humildade, compreender que vocês nada são ao nível da pessoa, que é algo que não dura, 

jamais, que está inscrito entre o nascimento e a morte. 

Não vale a pena tranquilizarem-se com as vidas passadas, os carmas e todas essas 

histórias. 

O instante presente não tem necessidade de qualquer justificação, nem no passado, nem na 

Ascensão e na Liberação da Terra, que está em plena fase ativa, nesse momento. 

 

Vocês, vocês têm que ser os pilares de Luz. 
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Aqueles que ancoram a Luz e que, por sua simples Benevolência e sua simples Presença, 

irradiam essa Luz. 

E isso é independente de sua vontade pessoal, de seus pequenos desejos ou de sua 

necessidade de ajudar e de servir. 

O que quer dizer que a Devoção, como foi explicado, o Bhakti Yoga não deve mais ser um 

esforço, é algo que se produz naturalmente, a partir do instante em que vocês aceitam o 

sacrifício de sua pessoa, mesmo sem ter vivido o que vocês são, em verdade e na 

totalidade, ou seja, o Último. 

Mesmo se você tenha vivido apenas algumas experiências do Si, isso não tem qualquer 

importância, porque isso está aberto, agora, a todo mundo, a capacidade para ver-se, a 

capacidade para deixar-se atravessar por nossas próprias emoções, por suas próprias 

cogitações mentais, por suas próprias interações. 

É assim, nesse acolhimento e nessa escuta, que vocês manifestarão as virtudes cardinais 

do masculino sagrado. 

Tudo o que foi explicado há um mês. 

 

Isso é extremamente importante. 

Qualquer que seja a intensidade do evento, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que 

seja a alegria ou o prazer desse mundo. 

Vocês são a essência da Alegria, portanto, qualquer que seja o sofrimento o que quer que 

pertença, em definitivo, ao efêmero, vocês devem manter sua humanidade, sua humildade, 

sua simplicidade, e deixar desenrolar-se o que a Luz quer desenrolar em vocês e em seu 

exterior. 

É assim que vocês desaparecerão, é assim que vocês vão tornar-se os menores de vocês. 

Lembrem-se: «Aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á.». 

Aquele que aceitar perdê-la, encontrá-la-á. 

E isso não é uma lei, é, diretamente, o efeito da Luz. 

 

Ou você é Luz, integralmente, e você está em sua eternidade, ou há, ainda, «reticências», 

são as palavras que foram empregadas, não é?, não são mais os medos. 

É, simplesmente, o peso da experiência, o peso dos hábitos, o peso dos condicionamentos 

ainda presentes – que não pertencem, necessariamente, à sua consciência desperta – que 

devem resolver-se. 

Sem esforço, espontaneamente, e é isso que vocês verão. 

É essa a magia da Graça atualizada, não, unicamente, na consciência, ou na cabeça, ou no 

coração, mas na escala da vida aqui mesmo. 

E isso é extremamente importante porque, se você mantém isso presente no espírito, você 

terá cada vez mais facilidades, mesmo se as dificuldades possam aparecer como 

intransponíveis. 

 

Aliás, eu creio que Teresa, nesses últimos tempos e nas vezes anteriores, explicou-lhes 

isso, amplamente, como, aliás, Mestre Philippe de Lyon. 

Porque são, verdadeiramente, chaves essenciais. 

Por mais que vocês tenham todo o conhecimento dos mistérios do universo e, mesmo, feito 

a experiência, isso não lhes será de qualquer utilidade durante este mês. 

Só a humildade servirá a vocês, e só o fato de permanecer transparente e na clareza será a 

chave que lhes dará e que fará com que sua Casa permaneça limpa para acolher Cristo. 

Nada mais. 
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Então, chamar a isso «atenção», chamar a isso «oração», chamar a isso «meditação ativa», 

eu repito, são apenas palavras. 

Mas o que quer que aconteça, se necessário mil vezes por dia, pense, primeiro, em seu 

coração, porque se você pensa em seu coração, mesmo com sua cabeça, você vai dirigir a 

Luz vibral ao coração. 

Mesmo se você não perceba o Fogo do Coração – ou o Fogo Ígneo, agora –, mesmo se 

você, jamais, nada tenha vivido ao nível energia, ou ao nível vibral, ou ao nível consciência. 

Lembrem-se: os últimos serão os primeiros. 

E todos aqueles que, hoje, podem adotar isso, nada tendo vivido, serão recompensados de 

modo desmesurado. 

Porque a Graça é abundância, é claro. 

Porque a Graça demanda apenas uma coisa: é tomar todo o lugar de sua pessoa. 

E se não há mais pessoa, não há «nada», há apenas a Luz e a Graça, mesmo se sua 

pessoa esteja, ainda, aí. 

Mas essa pessoa que você é ainda torna-se, então, no sentido o mais nobre, submissa à 

Luz. 

É o sentido, aliás, original do que se chamam os muçulmanos, ou seja, «ser submisso». 

Não aos Arcontes, mas, aí, eu falo da Fonte. 

 

Se você é submisso à Fonte, você é a Fonte. 

Se você deixa a Luz e Sua Inteligência agir, sem recorrer às construções de sua pessoa – e 

isso chama, também, a energia, não é, unicamente, a estrutura física ou psicológica – 

naquele momento, a Graça ser-lhe-á superabundante e você constatará, por si mesmo, 

suas capacidades de harmonia, suas capacidades, eu disse, de resiliência, de congruência, 

de superação, de transubstanciação que se tornarão cada vez mais ativas. 

Então, é claro, e eu o repito, isso não quer dizer ficar em uma poltrona o dia todo. 

Isso quer dizer, se a Luz o permite a você, fazer o que você tem a fazer, mas colocando, 

primeiro, sua consciência no coração, sem, necessariamente, pedir o que quer que seja em 

relação a uma problemática a resolver. 

Bastará a você, depois, uma vez que você tenha feito essa intenção de Luz, observar e 

viver o que há a viver, e você verá como isso acontece. 

 

Quanto mais você está em acordo consigo mesmo, em sua eternidade, nesse Face a Face 

e nesse sozinho, mais o mundo ao seu redor tornar-se-á luminoso, o que quer que se 

desenrole. 

E é, aliás, assim, como você constata, aliás, nos processos da consciência dos reencontros 

elementares, por exemplo. 

É nessas condições, quando você aí vai como uma criança, que você está aberto e 

espontâneo, que a comunicação e a relação estabelecem-se. 

Você não procura dirigir as coisas, tudo se produz naturalmente. 

Isso é, efetivamente, a Graça. 

Mas tudo isso havia sido explicado pelas Estrelas, quando elas contaram seu caminho de 

vida quando de sua encarnação. 

Eu penso que vocês se lembram disso. 

 

Mas, eu repito, agora não é mais uma questão de fazer experiências pontuais, é questão de 

estar, permanentemente, nesse estado. 
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E, ainda uma vez, esse estado não é mais acoplado, de maneira formal, com a vibração, 

com o Canal do Éter, o Canal Mariano, as Coroas radiantes ou a Onda de Vida, é a 

consciência pura, que não tem mais necessidade de apoiar-se sobre um suporte energético, 

corporal ou vibratório, quer ele esteja presente ou não, aliás. 

Portanto, você tem a possibilidade natural de posicionar sua consciência no coração, 

mesmo se você nada sinta, mas você verá os resultados, agora, tangíveis em sua vida. 

Se lhe falta algo, essa coisa aparecerá. 

Não porque você tenha suplicado que essa falta dessa coisa, dessa pessoa desapareça, 

mas porque você confiou na Luz, você confiou na vida e na Unidade. 

 

Não podem existir, se você está nesse estado do Coração do Coração, contradições, 

oposições ou coisas que o desestabilize. 

E, portanto, se você está desestabilizado, esse será, sempre, um convite para entrar ainda 

mais profundamente no que você é, ao mesmo tempo mantendo o que há a fazer nesse 

mundo. 

Exceto, é claro, se a Luz, para alguns de vocês, leva-o a um desaparecimento total da 

pessoa em suas atividades, mas isso não concerne à maioria dos irmãos e das irmãs. 

Isso concerne apenas a alguns, se posso dizer, mas toda a humanidade, em sua 

globalidade, encontra-se confrontada à emergência desse vento novo, nessa necessidade 

de mudar as coisas, de uma maneira ou de outra. 

 

Então, há os que são violentos – isso vai ser suprimir o marido ou a mulher, ou o suposto 

inimigo – outros, que têm sede de criação de um novo mundo, e vocês o veem tanto nos 

meios espirituais como nos meios sociais, se posso dizer, mas tudo isso são apenas 

ocupações. 

E isso faz apenas traduzir a intensificação da Luz e, é claro, a intensificação dos campos 

eletromagnéticos de Hercobulus. 

Tudo isso está se revelando a vocês e em vocês, e na Terra. 

 

Portanto, tudo o que se produz é perfeitamente organizado – eu diria, mais do que nunca, 

mesmo – pela Luz e Sua Inteligência, e que o melhor modo de estar pronto, se posso dizer, 

é estar pronto a cada minuto. 

Viver cada minuto como se fosse o último e ver o que você não tenha bem feito. 

Não para julgar-se, não para condenar-se ou condenar o outro, mas para recolocar-se no 

Coração do Coração. 

Porque a eficácia, a potência da Luz pode encontrar-se apenas aqui, e cada vez menos em 

outros lugares. 

 

Você vai aperceber-se, aliás, de que, se você está prevenido materialmente, digamos, quer 

seja com o dinheiro ou as circunstâncias de suas vidas, se você não está prevenido em si, 

para estar em acordo com seu coração, tudo isso será varrido. 

Só o coração permanece, só sua humanidade, aqui e agora, permanece, porque é o período 

final da transubstanciação. 

É o momento em que a borboleta nasceu, as asas já estão quase secas – para alguns de 

vocês, elas já estão secas – mas você permanece no mundo da lagarta, das outras lagartas. 

E é aí que você deve ser leve, é aí que você deve ser luminoso. 

Não por qualquer ação da pessoa, mas pela ação da Luz, porque você é Luz. 
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E aí você vai, a cada dia, a cada hora, em função, também, dos eventos de sua vida e do 

mundo, perceber isso e vivê-lo. 

 

Tranquilize-se, nada há de difícil. 

E, aliás, se é difícil, não é a Luz. 

Isso pode ser muito violento, mas não será, jamais, difícil, a partir do instante em que você 

aquiesce, a partir do instante em que você diz «sim» à Eternidade no efêmero. 

A pessoa não poderá mais interferir com a Eternidade que você é. 

E, aliás, isso vai dar-lhe, por vezes, o sentimento de sentir-se não dual, mas duplo. 

Você verá flutuações rápidas de sua consciência e, também, ao nível dos humores. 

Sem razão, você estará na alegria e no contentamento. 

Sem razão, você verá uma raiva que emerge, que não é, necessariamente, 

responsabilidade de um irmão ou de uma irmã ou de uma circunstância. 

São coisas que são iluminadas e que saem, que atravessam, que se eliminam. 

Não há outra coisa a fazer do que estar aí e deixar fazer. 

É assim que você sobreporá, de maneira ainda mais íntima, o corpo de Existência com o 

corpo efêmero, e que o corpo de Existência vai tomar cada vez mais importância. 

 

Alguns de vocês já revelaram suas linhagens, sentem os Triângulos elementares, sentem 

todas as Coroas, sentem, mesmo, as energias, começam a ver cores que correspondem, 

por exemplo, às cores etéreas de seus próprios órgãos, ou aos órgãos de um irmão ou de 

uma irmã. 

Tudo isso é normal. 

Isso não demanda esforço, isso demanda apenas deixar a Evidência da Luz tomá-los, 

inteiramente. 

E quanto mais você se deixar tomar pela Inteligência da Luz, mais observarem uma 

faculdade para estar na paz e na alegria, mesmo sem ter necessidade de alinhar-se ou de 

fechar os olhos, de meditar ou de orar. 

Sua vida tornar-se-á uma oração permanente, e uma Luz permanente. 

É o melhor modo, também, de não ter, como vocês dizem, a cabeça pesada ou os 

tornozelos que incham porque, é claro, alguns gostariam de apropriar-se dessa Luz para 

entesourá-la neles. 

Você sabe muito bem que não pode fazer isso. 

Você pode fazê-lo, mas isso não conduz, verdadeiramente, à Liberação; isso conduz à 

escola, se posso dizer, e eu já falei disso. 

 

Aí estão as coisas que eu tinha a dizer-lhes. 

É claro, eu vou voltar em muito pouco tempo, porque, aí, eu praticarei como nós fazemos 

habitualmente, e é a sequência do que eu acabo de dizer agora, com palavras muito 

simples, e questões que se colocam em relação a isso, e eu responderei, e prosseguirei, 

aliás, a minha intervenção, ao responder às suas questões. 

 

Aí está, o belo mês de maio começou. 

Vocês têm muitas etapas a passar aí, tanto interior como exteriormente. 

Vocês têm muitas revelações que vão fazer-se. 

Obviamente, nós temos sobrevoado as revelações durante todos esses anos, quer seja ao 

nível dos Arcontes, ao nível das linhas de predação, ao nível dos circuitos energéticos, dos 
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circuitos vibrais, da própria consciência, mas restam, ainda, muitas coisas a viver, a 

apreender. 

Não para apropriar-se, mas para ver os mecanismos da Luz e os opositores, eu diria, da 

Luz. 

Em você, também, em cada um de vocês, do mesmo modo, quer você seja liberado vivo ou 

não, quer você seja desperto ou não desperto, isso nada mudará. 

 

Portanto, tome por hábito vigiar isso. 

Então, se você tem necessidade de um amuleto, eu não sei, um cristal, um rosário, ou estar 

com um dragão ou um elementar, faça-o, isso pode ajudá-lo nos primeiros tempos – 

enquanto eles ainda estão aí. 

Porque, em breve, como foi dito, nem nós, nem vocês, nem os irmãos nem as irmãs serão 

visíveis. 

Você estará em face de sua imensidade – que o ego e a pessoa chamam o neant. 

E ele apenas pode chamá-lo assim. 

 

Se você aceita isso, tudo o que há a viver acontecerá, eu diria, com suavidade e com 

elegância, com paz e com grande humildade, que será recompensada por seu acesso a 

esse contentamento. 

Mesmo nas coisas, eu diria, dolorosas, o contentamento estará aí, ou seja, sua consciência 

não poderá mais ficar congelada por um evento da pessoa ou do mundo e, isso, você vai 

constatar muito rapidamente. 

É profundamente diferente da negação porque, aí, você está na aceitação. 

Na negação ou na recusa de ver as coisas, isso termina sempre mal, enquanto, aí, isso não 

pode terminar mal, porque, progressivamente e à medida que você aquiesce, 

progressivamente, você se torna cada vez mais em paz, mas, também, cada vez mais em 

algo que não é definível em palavras, que é bem mais do que o êxtase e o contentamento. 

Então, isso poderia ser chamado a plena consciência, a Última Presença, mas, também, o 

Absoluto, o Parabrahman, em manifestação. 

É a mesma coisa, uma vez que, aí, não são mais estados ou experiências que são tocados, 

mas é um estado que se instala de maneira definitiva. 

 

E é nesse mês, o que quer que aconteça no céu, que vocês vão viver isso. 

Nós esperamos, é claro, como vocês, que isso será sincrônico com os sinais do céu, as 

Trombetas e o Apelo de Maria. 

Mas, se não é esse mês, eu lhes disse, há outros períodos. 

Eu repreciso: o período do solstício de verão, o período de 15 de agosto, o período de final 

de setembro e o período de Todos os Santos. 

Vocês podem tomar as apostas, se quiserem. 

Mas tomam-se apostas de dez contra um, porque não há favoritos. 

De acordo? 

 

Então, não se preocupem com qualquer data que seja. 

De qualquer modo, vocês estarão tão, como dizer..., submersos, invadidos, solicitados pela 

Luz, pelos eventos que sobrevêm em sua tela interior como exterior, que não terão o tempo 

para preocupar-se em saber se é agora ou se é em seis meses, ou mais tarde, porque isso 

se desenrola agora. 
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E lembrem-se de que a Terra ascensiona, mas para vocês, humanos – que estão, ainda, em 

um corpo –, o que é mais importante é a Liberação e a vivência de sua liberação. 

Não para si mesmos, uma vez que toda a Terra é liberada, mas para aliviar, se posso dizer, 

o fardo. 

Não o seu, mas aquele de toda a humanidade, sem qualquer diferença entre Cristo e o 

fantoche, todos sem exceção. 

 

E os jogos da consciência vão aparecer-lhes com ainda mais clareza, e vocês observarão 

que, quanto mais adotam esse posicionamento no Coração do Coração, mais vocês ficam 

leves, mesmo se haja um sofrimento, mesmo se o corpo esteja desgastado. 

Sua consciência não será mais apanhada, se posso dizer, pelos desgastes desse mundo ou 

os desgastes de sua pessoa ou da dualidade. 

É assim que se instala a Unidade final, se posso chamá-la assim, neste período de última 

batalha «de todos contra todos», como foi dito. 

Vocês não têm que se bater contra todos, vocês têm que aceitar todos em vocês. 

Porque não há, de um lado..., nos mundos unificados, vocês sabem que a sombra e a Luz 

não estão separadas, aliás, não se pode falar de sombra e de Luz. 

Pode-se falar de atração e de repulsão, que são as forças da vida em movimento, mas nem 

uma nem a outra são bem e mal, uma vez que o mal não pode existir. 

Há apenas a experiência da Criação, ou a experiência do Absoluto ou da Fonte. 

Mas isso não faz diferença alguma. 

 

Então, a Terra vai mover-se muito. 

Os ventos, tais como eu os havia nomeado há alguns anos, bem antes que se fale dos 

Cavaleiros, iam atingir valores extremamente importantes, nos quais nada resiste. 

Tudo isso é a ação dos Cavaleiros, de maneira tangível, visível e palpável, para que 

ninguém possa ignorá-la, onde quer que seja na Terra. 

E tudo isso são as primícias da fusão dos Éteres, a última fusão dos Éteres, a última 

Eucaristia, a última Passagem, tal como Uriel voltou a falar-lhes também. 

 

Então, vigiem para estarem atentos ao Coração do Coração. 

Sobretudo, quando há uma contrariedade, porque é muito fácil, agora, para muitos de 

vocês, mergulhar no Coração do Coração, à vontade, mas é, talvez, diferente permanecer 

no Coração do Coração, ao mesmo tempo mantendo os olhos abertos e ao mesmo tempo 

vivendo o que vocês têm a viver. 

É esse aprendizado, como eu disse, que vai realizar-se, de maneira muito acelerada, 

durante esse mês, qualquer que seja a importância da ação dos Cavaleiros em vocês e em 

seu exterior. 

 

Isso significa, sem avançar-me demasiado que, qualquer que seja, o Apelo de Maria ou não, 

Trombetas ou não Trombetas, a face do mundo estará profundamente diferente no final do 

mês de maio. 

Isso não quer dizer, eu repito, que o Apelo de Maria ocorrerá, isso quer dizer que ninguém 

poderá ignorar que há algo que está acontecendo. 

E algo que não toca, simplesmente, uma consciência ou algumas consciências espirituais, 

ou que toca alguns setores do mundo, mas que toca, realmente – e pela primeira vez depois 

de dois mil anos – a egrégora coletiva da humanidade. 
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A egrégora coletiva da humanidade, a consciência coletiva da humanidade foi impactada, eu 

os lembro, a última vez, pela morte de Cristo na cruz e pelo fato de Seu sangue ter tocado a 

Terra. 

É aí que o céu obscureceu-se por toda a parte na Terra. 

Esse mesmo choque chega, hoje, à humanidade. 

Vejam, não é frequente, isso se produziu, a última vez, há dois mil anos. 

Isso jamais se produziu depois dessa época, na escala do conjunto da Terra e na escala da 

coletividade humana. 

 

É, eu diria, uma passagem obrigatória, antes do Apelo de Maria. 

Porque não haverá problema, mesmo para os maus rapazes, para reconhecer o Apelo de 

Maria. 

Porque eles portam esse DNA neles, todos os maus rapazes que sejam. 

Portanto, eles não podem renegar-se, eles mesmos. 

Mas a grande diferença é que, agora, haverá cada vez mais irmãos e irmãs que, dado o 

estado das transformações, estarão, talvez, mais atentos ao que lhes dirá Maria, e a 

perceber o que vai produzir-se pouco tempo depois. 

Mas isso vocês verão bem, e nós veremos bem, com vocês. 

 

Como nós também dissemos, inúmeras embarcações da Confederação Intergaláctica dos 

Mundos Livres estão, agora, cada vez mais presentes acima de suas cidades, mas, 

também, acima de alguns de vocês. 

Vocês saem para um lugar, dão uma saída com irmãos e irmãs e, de repente, observam 

embarcações de Luz, nas nuvens. 

Frequentemente, são Vegalianos, Arcturianos, Andromedianos..., certa parte de 

Andromedianos também. 

Não, ainda, as embarcações da Confederação, que estão, ainda, escondidas. 

Elas estão próximas de vocês, mas parece muito difícil vê-las sob a sua forma real, de 

momento. 

Mas essa aproximação progressiva das forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos 

Livres, inscritas na terceira dimensão unificada, vem mostrar-se e desvendar-se porque isso 

participa da revelação, isso participa da abertura a outros possíveis. 

É uma coisa crer que vocês são pó e que estão confinados nesse mundo – e que não há 

vida alhures, que não há outras consciências – e descobrir que há outras consciências. 

 

É, já, uma mudança de paradigma, é, já, uma transformação interior. 

Porque, de momento, apesar de tudo, há os que permanecem na negação. 

Eu não falo, mesmo, da negação do Choque da humanidade, mas da negação do que 

produz a Luz. 

Eles veem apenas conflitos, eles veem apenas necessidade de renovação. 

Mas isso não é grave, há, já, uma mudança de equilíbrio que se produz, e essa mudança de 

equilíbrio produz-se para cada um de vocês, o que os reajusta a uma oitava superior, não 

mais em relação à sua atribuição vibral, mas, bem mais, em relação à sua origem estelar. 

Há, por exemplo, os que comungam cada vez mais com os dragões, outros, com a Água, 

com os elfos, com os golfinhos. 

Tudo isso, se querem, é o despertar não de suas linhagens, mas de sua origem, não tanto 

como personagem que foi isso ou aquilo, mas como virtudes e capacidades espirituais do 

Espírito, ligadas a essa revelação. 
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Então, vocês vão constatar, também, que algumas coisas tornam-se mais fáceis e, outras, 

que, no entanto, interessavam-lhes ou pareciam-lhes fáceis anteriormente, desaparecem 

por si mesmas, porque é a predominância, se posso dizer, de sua origem estelar. 

Seus traços podem, mesmo, modificar-se, seu modo de mover-se pode modificar-se. 

É um novo equilíbrio e é exatamente isso que está se produzindo. 

Então, vão além das aparências do que é vivido, colocando-se no coração. 

Não julguem o que se produz em vocês, no mundo ou em um irmão e uma irmã, mantenha 

o mesmo amor, porque é assim que vocês transformarão as coisas, não por sua vontade, 

mas pela própria Luz. 

Isso é o que nós nomeamos a Inteligência da Luz e o estado de Graça que se torna 

atualizado, ou seja, ela se vê na consciência comum e na vida comum. 

É isso que é maravilhoso. 

 

Antes vocês diziam, o maravilhoso era quando vocês desapareciam no contentamento ou 

quando faziam viagens multidimensionais. 

Eu diria que esse maravilhoso, hoje, é um pouco, como se diz, «has been», em inglês, ou 

seja, ultrapassado. 

Porque a Luz, a injunção da Luz, mesmo se ela os faça desaparecer, ainda, por momentos, 

é ser plenamente humano, plenamente encarnado e, sobretudo, plenamente Amor. 

Porque vocês veem bem, ao seu redor, também, irmãos e irmãs que, sob o pretexto de 

terem vivido um determinado conhecimento ou de terem acesso a um determinado 

conhecimento, tomam-se pelo Messias, ou uma grande consciência. 

 

Não há grande consciência, há apenas o Amor, é tudo. 

E você se torna ou é uma grande consciência apenas se você é todo Amor, antes de 

qualquer coisa, mas não o inverso. 

E isso passa pela humildade – e bem mais do que isso, isso passa pelo sacrifício – e isso 

quer dizer que a Autonomia e a Liberdade interior passam por aí. 

É sua responsabilidade e, eu diria, que é a única. 

Todo o resto, aliás, vocês vão aperceber-se disso, não vale a pena. 

Você não pode ajudar um irmão ou uma irmã sem querer, mesmo seu filho, seu pai, seu 

marido, sua mulher. 

Você deve, isso também foi dito, respeitar a liberdade de posicionamento de cada um, mas 

você não tem que ficar perturbado ou alterado pelas perturbações ou o posicionamento do 

outro. 

Mas, em contrapartida, se o outro está em seu coração, você verá que você não será mais 

incomodado, de maneira alguma. 

 

Aí está o que vai acontecer na tela de sua vida durante este mês. 

Então, é claro, eu desconfio que vocês têm muitas questões, mas nós vamos parar alguns 

minutos com as questões e as respostas. 

 

Então, eu não os saúdo, mesmo porque eu estarei aí em alguns minutos. 

  



48 
 

O.M. AÏVANHOV – Parte 2 – Maio de 2016 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

 

 

Bem, caros amigos, vamos poder, agora, tentar responder às suas questões porque, como 

sempre, suas questões não são suas questões, elas correspondem, certamente, a múltiplas 

interrogações de nossos irmãos e irmãs um pouco por toda a parte sobre a Terra. 

Então vamos, primeiro, escutar as questões que você vai retransmitir-me agora. 

 

Questão: a fusão do masculino sagrado e do feminino sagrado é a última fase da 

Alquimia? 

 

Então, sim, é a última fase é claro. 

Essa última fase da Alquimia, tal como foi descrito por Nicolas Flamel, corresponde à fusão, 

de algum modo, ou a substituição do fogo vital pelo Fogo vibral, o que dá nascimento a um 

terceiro termo, que é o Fogo Ígneo, ou seja, o Fogo do Espírito. 

Alguns de vocês vivem esse Fogo do Espírito individualmente, que corresponde ao que eu 

havia nomeado o planeta grelha final, ou seja, após o Apelo de Maria. 

É exatamente isso que alguns de vocês começam a viver. 

Vocês vão reduzir-se a cinzas, a combustão espontânea, vocês conhecem? 

Não, eu estou brincando, hein?, é claro. 

Mas isso faz o mesmo efeito. 

É isso, aliás, que corresponde, também, ao que eu havia explicado há pouco, em relação ao 

sentimento de vacilar, de não estar autoconfiante e, também, de variações térmicas, 

sobretudo, ou de dores que aparecem pontualmente, e que desaparecem, também, 

rapidamente. 

Esse é o mesmo processo de alquimia que os conduz ao Fogo Ígneo, ou seja, ao batismo 

total do Espírito e à revelação final do Espírito, portanto, do que vocês são. 

 

É claro, é a última etapa. 

Aliás, tudo o que eu disse antes, concernente a este período do mês de maio, corresponde 

a isso. 

Não há outra etapa. 

Agora, é preciso esperar os eventos coletivos, é tudo, vivendo o que há a viver durante este 

mês de maio. 

É, de algum modo, a última purificação, se se pode chamar isso assim. 

 

Questão: essa fusão favorece as ascensões individuais? 

 

Para aqueles que devem ascensionar, sim, quer seja com o corpo ou sem o corpo. 

Mas eu os lembro de que, já há algum tempo, vocês estão a cavalo na quinta dimensão, 

enquanto a terceira dimensão persiste, de momento. 

Porque, na terceira dimensão dissociada estrita, vocês jamais teriam podido – exceto a título 

excepcional, para alguns seres – estabelecer comunicações cada vez mais facilitadas, eu 
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diria, com os elfos, os dragões ou os outros povos elementares, tal como isso se produz, já, 

há um ano, para alguns de vocês. 

Portanto, há uma maior facilidade de comunicação, e eu os lembro, também, de que, tanto 

os elfos como os dragões são ajudas na relação de amor, mas são, também, lugares 

específicos, sobretudo, ao nível dos elfos, que são, para a maior parte, lugares de trânsito, 

se posso dizer, de irmãos e irmãs que se deslocarão nos Círculos de Fogo, por exemplo, 

entre outros. 

 

Portanto, essa etapa é a última etapa. 

O masculino sagrado é a emergência da Luz na encarnação. 

 

Questão: aqui, em abril, várias mulheres caíram. 

Há uma ligação com o masculino sagrado? 

 

Oh, eu penso que isso deve ser a beleza dos intervenientes, certamente. 

Elas caíram em êxtase ou elas perderam o equilíbrio? 

 

Questão: elas perderam o equilíbrio. 

 

Elas tiveram uma queda. 

Isso antecipou, efetivamente, o que eu lhes disse em relação ao mês de maio, mas eu já 

havia falado das variações térmicas, há alguns meses. 

Simplesmente, agora, isso toma uma importância exacerbada, o que lhes dá arrepios de frio 

ou suores terríveis, e similar para o fato de cair ou de ter pseudo-vertigens. 

Isso é ligado ao masculino sagrado e à fase alquímica final da fusão do fogo vital e do Fogo 

vibral, que assume sobre o fogo vital e que deixa aparecer o Fogo Ígneo do corpo de 

Existência, ou seja, o tetrakihexaedro que está em seu peito, que é seu corpo de Existência, 

em todas as dimensões, aliás. 

 

Questão: a que corresponde a primeira dimensão? 

 

Então, há numerosos anos, eu havia falado dos planos dimensionais, dizendo-lhes – 

resumindo, é claro, eu não vou retomar isso – que havia dimensões nas quais a vida era 

manifestada: a terceira, a quinta, a nona, a décima primeira, a décima oitava, a vigésima 

primeira, a vigésima quarta e, enfim, da trigésima primeira à trigésima terceira. 

Os outros planos são nomeados planos interdimensionais. 

A priori, não são lugares nos quais a vida possa ser aparente, são, de algum modo, os 

mecanismos das dimensões que estão acima ou abaixo, que são aparentes nesse nível. 

Como vocês sabem, na terceira dimensão dissociada, os Arcontes conseguiram infiltrar-se e 

estabilizar a consciência deles em uma dimensão intermediária, que é a quarta dimensão, 

que corresponde ao que havia sido nomeado de linhas de predação e sistemas de controle 

do mental humano, ou seja, toda a organização invisível que mantém confinada, na Terra, a 

consciência humana – do mesmo modo que há camadas isolantes, que eu havia nomeado 

de heliosfera, magnetosfera e ionosfera. 

 

Portanto, os planos dimensionais são planos de manifestação da Criação livre, quer seja a 

terceira unificada, a quinta, a nona, a décima primeira etc., que são específicos de alguns 
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residentes que se sentem mais à vontade, eu diria, nessas dimensões, mesmo sendo 

multidimensionais. 

Por exemplo, os Elohim, os famosos deuses criadores, que vêm da décima primeira 

dimensão. 

As Mães geneticistas de Sírius vêm da décima oitava dimensão. 

No limite do antropomorfismo, eu havia explicado que havia os gênios, que são 

prefiguradores das formas – é a Civilização dos Triângulos – que se têm além do 

antropomorfismo, ou seja, na vigésima quarta dimensão. 

Da trigésima primeira à trigésima terceira vocês chegam à Fonte. 

Portanto, poder-se-ia dizer que a primeira dimensão é a mais afastada, o que não é verdade 

porque, após a terceira dimensão, vocês voltam ao zero, o Absoluto, e, após o um, ou seja, 

a Fonte. 

É o ponto que está presente em todos os pontos, em todos os espaços e em todos os 

tempos. 

A dimensão um não é uma dimensão de vida, é uma dimensão de emanação de vida, que 

corresponde à Fonte – embora a Fonte, como vocês sabem, ao nível de Alcyone, esteja 

situada na trigésima terceira dimensão. 

 

Foi-lhes explicado, também, que a Fonte tinha a liberdade de sintetizar um corpo ao nível 

desse mundo, que era perecível, muito mais rapidamente do que um corpo humano, porque 

ele precisava encaixar a dualidade. 

Há um místico muito conhecido no início do século XX que era a Fonte, e que pôde manter 

um veículo físico durante cerca de vinte anos, menos do que vinte anos, uns quinze anos. 

A primeira dimensão, é aí que estão alojados todos os pontos de emergência de 

consciência em criação e em criatividade, mas essa não é uma dimensão na qual vocês 

podem falar de eixos, por exemplo. 

É a Fonte que é onipresente. 

Não há consciências individualizadas, é o ponto de emergência da consciência, em 

qualquer dimensão que seja. 

 

Lembrem-se de que, para as necessidades pedagógicas e didáticas, nós separamos essas 

dimensões de modo a tentar fazê-los apreender, antes de vivê-las, como era agenciada a 

arquitetura dos mundos. 

A primeira dimensão é aquela que é a mais próxima da Fonte e do Absoluto, ou seja, da 

dimensão Zero e da dimensão Trinta e Três, com todo o Coro dos Anjos, os Espíritos 

Solares, aquele desse Sol e os outros, os Espíritos Crísticos que se têm em torno do Trono, 

se querem. 

Há, também, os Querubins, os Serafins etc., todas as hierarquias que estão acima dos 

Arcanjos. 

 

Continuemos. 

 

Questão: você pode desenvolver sobre as Águas do Mistério, e qual é a relação com o 

Último? 

 

Então, as Águas do Mistério são o que são nomeadas as Águas do alto, a Água lustral, a 

Água do Batismo. 
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O que nós chamamos, de nosso ponto de vista, essa Água do Batismo, porque é plástica, 

isso desce como a água que se deixa fluir, mas é o Fogo, é claro. 

A Água do Mistério, a Água lustral, as Águas do alto, como se diz, nas primeiras frases da 

Bíblia, da Gênese, antes que fosse falsificada, é, verdadeiramente, isso, é o Espírito da 

Fonte que penetra e que se infusiona a partir do alto e de baixo, a partir da trigésima terceira 

dimensão até a primeira dimensão, em toda forma de manifestação de consciência, mesmo 

aqui, na Terra. 

 

Portanto, as Águas do Mistério são as águas escondidas nesse mundo, que eram invisíveis, 

que eram não perceptíveis, que são ligadas, de uma maneira direta, ao Elemento Água, ou 

seja, à Estrela IS, que está acima da orelha direita. 

E essas Águas do Mistério são as águas fecundantes. 

É esse Fogo Ígneo, tal como foi nomeado por Nicolas Flamel, que é a energia e o princípio 

de vida e de manifestação de vida, em acordo com a lei de Um, em qualquer dimensão que 

seja. 

 

Vocês têm sido, vocês, como eu, quando estive encarnado nessa Terra, nós temos sido 

privados das Águas do alto, das Águas do Mistério. 

É a ruptura com o Espírito que tomou fim, eu os lembro, na Liberação da Terra, no momento 

em que a Onda de Vida apareceu, no início do ano 2012. 

Falando desse ano 2012, aliás, após a liberação, eu os lembro de que eu havia dito, há dois 

meses eu creio, de contar os meses entre 2012, ou a Liberação da Terra, no mês de 

fevereiro, ou o prazo de dezembro de 2012, até hoje, e vocês vão reencontrar os tempos 

que foram dados, tanto pelo bem amado João como pelo profeta Daniel: os dois tempos, um 

tempo, a metade de um tempo. 

Conforme vocês falem de fevereiro ou dezembro, vocês aterrissam entre maio e novembro 

deste ano, se vocês sabem contar. 

Que é o tempo do reino de Anticristo, tal como foi escrito no Apocalipse de São João, em 

seu sentido literal e não em seu sentido vibral. 

 

A questão era o quê, em relação a isso? 

Você pode repetir a questão? 

 

Questão: você pode desenvolver sobre as Águas do Mistério e qual é a relação com o 

Último? 

 

A água é o suporte de vida, isso é conhecido por seus cientistas. 

Ora, a água é constituída, vocês sabem, se fizeram estudos de química no liceu, é 

constituída de dois gases extremamente explosivos: o hidrogênio e o oxigênio. 

Portanto, dois gases, é o ar, que, reunidos, dão a água. 

É a alquimia elementar, mesmo ao nível sutil, mesmo ao nível das dimensões bem além 

dessa Terra, portanto, bem além dos mundos carbonados. 

 

Portanto, a Água lustral, o batismo do Espírito é o retorno do Espírito do Sol, é a revelação 

dos povos elementares da Terra, a diminuição de suas camadas isolantes entre o efêmero e 

o Eterno que estão em sobreposição agora. 

E o batismo do Espírito é para breve, para aqueles que não estão, ainda, liberados. 



52 
 

Não é mais a irradiação da Fonte, a irradiação solar e a irradiação de Sírius, a tripla 

irradiação das Núpcias Celestes, é a irradiação do batismo de Fogo do Espírito. 

É o que é nomeado, eu creio, o Pentecostes. 

O Pentecostes é o batismo do Espírito Santo, não é?, ou do Santo Espírito, dito na Igreja 

católica. 

É o momento no qual a língua de Fogo vem consumir sua alma e cria a Liberação. 

E isso se verá, aliás, para aqueles que são clarividentes, o que vocês veem, aliás, em um 

ser que é liberado, é uma pequena chama, como uma verdadeira chama de gás, que está 

acima da cabeça. 

É a consumação da Merkabah Interdimensional, por intermédio da Lemniscatasagrada. 

E isso apenas pode ser feito se o batismo do Espírito ocorreu. 

 

O batismo do Espírito ocorreu, para os primeiros de vocês, em 2012, com a subida da Onda 

de Vida, que liberou as linhas de predação dos dois primeiros chacras, enquanto, agora, 

como nós temos dito, é independente dos aspectos vibrais, mas isso corresponde ao 

batismo do Espírito, que vai acontecer, diretamente, no momento do planeta grelha, e já, 

também, para alguns de vocês, quando do Apelo de Maria, que vai penetrar pelo ponto 

central ER, aqui, e que vai consumir, desta vez, real e concretamente, o corpo efêmero. 

É por isso que eu falei de combustão espontânea. 

 

E se você não está em seu corpo e está no astral, é claro, você não poderá viver a 

consumação do corpo. 

O que é importante não é que o corpo consuma-se e retorne ao pó, é que a consciência 

desperte, definitivamente, e não seja mais atraída pelo mundo denso não livre, uma vez que 

nós dissemos que toda a humanidade era liberada, mesmo sem ascensionar. 

Eu repito: jamais foi dito que haveria uma Ascensão coletiva, a Ascensão é um processo 

individual. 

Esse processo individual, quando da reunião de algumas Merkabahinterdimensionais, será 

um veículo para alguns irmãos e irmãs, mas isso não concerne ao conjunto da humanidade, 

é claro. 

 

Portanto, o Fogo Ígneo – e a Água lustral, é a mesma coisa – é o batismo do Espírito, e 

chama-se «Água» porque, realmente, a partir das outras dimensões, é uma Água, que se 

comporta como um Fogo. 

O fogo, na Terra, é um fogo que se libera em um gás, no ar. 

Nas outras dimensões, o fogo é portado pela Água, o que é normal e lógico. 

 

O batismo do Fogo, é claro, ao nível dinâmico, corresponde a várias coisas que haviam sido 

explicadas, eu creio, há numerosos anos, por Sereti, o Guia azul de Sírius, e por Ramatan, 

do Intraterra, à época em que eles estavam aí. 

São todos esses processos que vocês poderão reencontrar, nós não vamos voltar a isso, eu 

dou apenas elementos de identificação. 

 

Nós podemos continuar. 

 

Questão: o que significam as palavras de Jesus, quando Ele disse que todas as 

espécies de pecados seriam perdoadas aos homens, exceto o pecado contra o 

Espírito, nem nesse sistema, nem naquele a vir? 
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Então, o pecado contra o Espírito – não há pecado mortal, hein?, isso foi a Igreja católica 

que inventou, o estado de pecado mortal – há um crime que é terrível, é o crime, 

efetivamente, contra o Espírito, ou seja, o que fizeram os Arcontes, que é cortar o Espírito 

nas consciências, em sua manifestação nesse plano carbonado, que resulta, se querem, da 

passagem da embarcação metálica que se chamava, também, Hercobulus, mas que não 

era Hercobulus, a embarcação de sucata dos Arcontes, que foi banido pela emissão de Luz, 

em 15 de agosto de 2009, que veio de Betelgeuse – que é, eu os lembro, o lugar no qual 

viviam os Gigantes, no qual eles continuam a viver, aliás, na dimensão deles. 

 

Portanto, o crime contra o Espírito é suprimir o Espírito. 

Quando se diz que é mortal, isso quer dizer o quê? 

Nenhuma consciência pode ser destruída, isso não existe. 

O que é destruído são os corpos de manifestação da consciência, não é a mesma coisa. 

Nenhuma consciência pode ser destruída, mesmo ao estabelecer-se, de maneira definitiva, 

no Absoluto que é, eu os lembro, de seu ponto de vista, a a-consciência. 

Mas, jamais, as memórias espirituais – e não as memórias cármicas, é claro – as memórias 

da experiência da consciência podem desaparecer. 

Portanto, isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que os maus rapazes, redimidos ou não, irão, também, por sua vez, liberar 

os mundos, isso é bem feito para eles. 

Não há razão para que o sacrifício faça-se, unicamente, pelos Elohim ou pelos Mestres 

geneticistas de Sírius, não é? 

 

É preciso reparar os erros, para que todos os multiversos sejam liberados para cantar a 

glória da Vida e da consciência. 

 

Portanto, o crime contra o Espírito, o pecado mortal, é cortar o Espírito das outras 

consciências. 

Mas, é claro, tudo o que pertence à humanidade, as raivas, a avidez, o orgulho, o crime, não 

tocam a consciência, tocam a alma e o corpo; a consciência, a supraconsciência não 

conhece isso. 

O verdadeiro crime é cortar o Espírito. 

Ele não será perdoado porque será preciso, aliás, que esses seres, sob a forma humana ou 

não, aliás, perdoem-se a si mesmos primeiro, e, depois, servirão a nós, como nos servem, 

aliás, alguns Dracos ditos redimidos ou que jamais foram falsificados, que trabalham, é 

claro, também, conosco, na liberação dos mundos. 

Mas, é claro, não vamos deixá-los falar com um Arconte, mesmo que jamais tenha sido 

falsificado, porque há, de qualquer forma, uma ressonância vibral, vibratória, portanto, desta 

vez, que é um pouco..., que arriscaria chocá-los, se posso dizer. 

Há uma marca do confinamento, que foi nomeada, incorretamente, «a queda», que está 

presente em vocês, do mesmo modo que há, em cada um dos irmãos e das irmãs 

encarnados, o DNA de Maria, é claro, é por isso que todo mundo vai reconhecê-la, como foi 

dito. 

 

Mas há, também, o DNA reptiliano. 

Portanto, é melhor pôr-se em contato com as egrégoras ou as correntes de criatividade 

ligadas a Sírius ao invés de ligadas à Ursa Maior. 
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Porque vocês arriscariam sentir não a predação, mas um horror terrível em seu cérebro 

arcaico, que os remeteriam às primeiras predações vividas nesse mundo; não vale a pena 

despertar esse gênero de coisas. 

Eu lembro, contudo, que o que nós nomeamos os dragões, ao nível dos povos elementares, 

apresentam apenas um muito distante parentesco com os Arcontes que são os 

administradores dos mundos, quando eles não fazem bobagens. 

Mas, bem, é preciso relativizar, também, porque essas bobagens, como dissemos, foram, 

de qualquer forma, autorizadas, se posso dizer, como experiências de vida, pela Fonte e 

pelos diferentes Conclaves Arcangélicos, no início. 

E vocês sabem, é como em todo contrato, é preciso, sempre, ler as letras miúdas. 

 

A criação de mundos, a criação de uma experiência de vida não se faz assim. 

Há várias competências que há a reunir entre as consciências que jogam na criação dos 

mundos. 

É preciso uma organização, é preciso um impulso, é preciso o que nós nomeamos um DNA, 

em todas as dimensões. 

É preciso um agenciamento específico dos Triângulos elementares do corpo de Existência 

para dar uma determinada forma, adaptada aos lugares de manifestação. 

Então, os Mestres geneticistas são os criadores e os administradores dos mundos, para 

respeitar, justamente, a unicidade dos mundos, são, é claro, os Arcontes, os Dracos. 

 

Mas isso teve tal pressa, os Arcontes, na revelação há trinta anos, que eu suponho que, 

mesmo um Liberado Vivo entre vocês, mesmo se ele seja indiferente aos Arcontes – mesmo 

não falsificados – arriscaria ficar um pouco abalado pela forma deles, sua representação e 

suas vibrações. 

Porque são vibrações feitas para administrar, não para criar, ou seja, para agenciar os 

mundos. 

São agenciadores de mundo, assim como a Civilização dos Triângulos. 

 

Não há muitas questões em relação ao mês de maio, hein?... 

Mas bem, continuemos nisso. 

 

Questão: Sri Aurobindo disse: «Vocês e nós, os dignos filhos da Fonte, Fonte, nós 

mesmos, nós estamos juntos no mesmo Face a Face». 

Você pode desenvolver? 

 

Então, aí, você não vai deixar-me desenvolver as coisas que disse Sri Aurobindo. 

Então, repita, vamos tentar dar mais informações, mas você verá isso com ele, hein? 

 

Questão: «Vocês e nós, os dignos filhos da Fonte, Fonte, nós mesmos, nós estamos 

juntos no mesmo Face a Face». 

 

Aí eu compreendi, hein?, e o que é que ele quis dizer com isso? 

Ele não quis dizer outra coisa do que ele disse. 

Ele disse, simplesmente, que não há diferença entre vocês e nós, uma vez que nós estamos 

no interior de vocês. 

A Luz desce, são as irradiações aparentes, visíveis, mensuráveis do Sol, de Alcyone e de 

Sírius, desde 84, 1984, não é? 
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Depois, há uma conscientização, uma aproximação dos planos, até o que vocês observam 

por si mesmos, ou fazem a experiência, que tudo se desenrola no interior, concorda? 

Portanto, o Face a Face que vocês vivem, e o sozinho que vocês vivem, concerne a todo 

mundo. 

Eu os lembro, de qualquer forma, de que nós, anciões, no momento de nossa morte física, 

fomos, como dizer..., informados de uma missão, no momento de nossa morte, e nós fomos 

colocados em um espaço fechado, que nós chamamos nossas embarcações, para esse 

período. 

Bem, há alguns que conseguiram escapar, como Bidi, não é?, mas isso vocês sabem 

também, hein? 

 

Portanto, nós tivemos um papel, naquele momento e, portanto, nós também, mesmo se 

somos liberados em nosso corpo de Eternidade original, onde nós estamos nós esperamos, 

também, sua Liberação final coletiva. 

Lembrem-se do que havia sido dito, já, por Ramatan: a partir do instante em que vocês 

põem um dedo nesse universo falsificado, vocês ficam presos na armadilha. 

É isso «a queda», é uma falsa queda, não é? 

E, para os Criadores, é a mesma coisa. 

Os Mestres geneticistas de Sírius, ou os Elohim, também, que intervêm, foram obrigados a 

sacrificar-se, em sua própria criação que foi confinada. 

Quando você cria algo, você o acompanha até o final, se você é um criador. 

É similar, hoje, quando você cria uma obra de arte, da música ou outra, 

É sua assinatura, é seu bebê. 

Ao nível dos mundos, é a mesma coisa. 

 

Portanto, por exemplo, antes da falsificação da Terra, nos tempos muito remotos, há 

numerosas civilizações não humanas que passaram sobre a Terra, das quais vocês 

começam a reencontrar os traços, sem, mesmo, falar dos Nefilim ou dos Elohim. 

Há outros povos, não humanos, que pisaram a Terra dessa Urântia-Gaia, como se chama, 

de Urace. 

Se quiser, foram consciências livres que experimentaram mundos carbonados em toda 

liberdade. 

Ora, quando você cria alguma coisa, você acompanha essa criação, mas você a 

acompanha na liberdade, o que não foi mais o caso quando os Arcontes voltaram a fechar o 

espaço-tempo nesse Sistema Solar como nos outros. 

 

Portanto, houve uma armadilha. 

E, assim que você desce, mesmo dos planos angélicos, mesmo a partir de sua origem 

estelar, mesmo a mais nobre possível, assim que você põe os pés na encarnação nesse 

mundo, você fica preso na armadilha. 

A única entidade, se posso dizer, não é uma entidade, mas a única forma, a única 

consciência que pode tomar uma forma é a Fonte, e, é claro, Cristo. 

Todas as outras, quer seja, mesmo, entre nós, os Anciões ou os maiores místicos em todas 

as correntes tradicionais da Terra, tiveram que fazer esforços para reencontrar a liberdade. 

É muito raro, por exemplo, que, como alguns Melquisedeques, nós temos a revelação da 

Luz e do Amor em nossa jovem idade. 

Olhe, eu vivi a minha realização, uma vez que vocês a nomeiam assim, eu era muito jovem, 

mas era após os quatorze anos. 
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Eu tinha, eu creio, dezessete anos e meio, dezoito anos. 

E eu vivi três experiências – há apenas uma que foi relatada – com o Sol; as outras, eu as 

guardei e eu as guardarei. 

 

Mas, em todo caso, uma vez que o corpo mental esteja formado, aos quatorze anos, a 

estrutura causal torna-se impermeável. 

É preciso «trabalhar», como eu dizia em minha vida, para aceder ao coração, para liberar-se 

do ego. 

A grande diferença é que, a partir de 1984, vocês têm se beneficiado de um afluxo de Luz 

descendente, e era muito mais fácil deixar descer a Luz do que fazer o trabalho de 

purificação a partir de baixo, porque havia riscos, riscos de predação em todos os níveis. 

 

Então, vocês veem, tudo isso é o que vocês têm a viver agora, durante este mês de maio, 

se não foi vivido antes ou, em todo caso, se vocês o viveram antes, com uma acuidade 

muito grande. 

 

Era essa a questão? 

 

Questão: a questão era: «Vocês e nós, os dignos filhos da Fonte, Fonte, nós mesmos, 

nós estamos juntos no mesmo Face a Face». 

 

Então, estamos, para alguns de nós, olhe, por exemplo, Li Shen. 

Li Shen, sua última vida foi há alguns séculos, em duração humana. 

Então, você pode imaginar que o único modo de viver isso foi permanecer em silêncio, 

durante todo esse tempo. 

É por isso que ele fez voto de silêncio e veio falar muito poucas vezes. 

Em seguida, a maior parte dos Melquisedeques que se tornaram Melquisedeques ou que o 

foram antes, foi encarnada no início do século XX, e nós todos deixamos esse plano, o mais 

tardar, nos anos 85-90, não é? 

Portanto, nós tivemos, na relatividade na qual estamos – ou seja, liberados, é claro, e livres, 

mas inscritos em uma estrutura falsificada – assim como os elfos, os dragões, representam 

bolsas de invaginação ou de proteção da quinta dimensão na Terra, assim como os povos 

intraterrestres foram os guardiões do núcleo cristalino da Terra. 

 

Portanto, nós também viveremos – e esperamos com felicidade – o planeta grelha final, 

para passar o testemunho a alguns, aqueles que o querem ou aqueles que decidiram por si 

mesmos. 

Apenas a Fonte é capaz de criar um corpo de síntese diretamente no meio humano. 

Não é a mesma coisa nas bolsas de invaginação multidimensionais dos elfos, dos dragões. 

Mesmo as ondinas não têm isso, porque elas estão na água, diretamente. 

Portanto, a água manteve, de algum modo, mesmo se seja privado do Espírito, esse 

componente de quinta dimensão ligado ao Fogo do Éter e, portanto, ao Éter e, portanto, à 

Criação, no sentido o mais nobre, ligada à Água lustral e aos Mestres geneticistas de Sírius. 

 

Questão: você disse que Jesus foi morto na cruz, e muitos pensam que ele foi 

reanimado... 

 

Então, aí, vocês pensem o que quiserem. 
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Há tantas coisas que saem na New Age que é patético, eu diria. 

Cristo, verdadeiramente, morreu na cruz, e Ele, verdadeiramente, ressuscitou no terceiro 

dia. 

Ele não é o único, aliás. 

Há Enoque, há Elias, e mais próximos de vocês, há, também, seres que viveram isso. 

Ele havia dito, aliás: «Destruam esse templo, e eu o reconstruirei em três dias.». 

Portanto, dizer que Ele foi reanimado e cuidado em sua caverna por José de Arimateia é 

uma heresia; isso são escritos New Age. 

Tudo o que trata de Maria Madalena e tudo isso hoje é amplamente poluído. 

O único mérito da Igreja católica, romana ou ortodoxa, é..., bem, eles cometeram um crime 

contra o Espírito, também, aliás, quando suprimiram o Espírito no início do cristianismo, no 

século V. 

Mas voltemos ao nosso Cristo. 

É o sacrifício de Cristo na cruz, o golpe de lança que foi dado em Seu fígado que liberou o 

sangue que veio semear a Terra e que mudou as coisas. 

Portanto, dizer que Cristo não morreu na cruz... 

Ele, realmente, morreu, e, realmente, ressuscitou, como Enoque e como Elias. 

 

Aliás, se você tivesse vivido a vida de Cristo ou a Paixão de Cristo, saberia que não foi 

besteira, Sua morte. 

Portanto, aí é, eu o coloco, são, ainda, crenças, são coisas que foram lidas, às quais você 

adere, mas o único modo de saber a verdade é viver a vida de Cristo, tornar-se, você 

mesmo, um Cristo e, talvez, ... 

Agora é um pouco tarde, hein?, estamos no mês de maio, mas, para aqueles que viveram, 

eu diria, o caminho de cruz de Cristo, a crucificação, há muitos místicos que viveram isso, e 

vocês acreditam que eles teriam tido fenômenos místicos tais como eles estão presentes, se 

eles tivessem inventado histórias? 

Jamais se viu um Arconte que tenha óleos santos nas mãos ou que manifeste carismas, 

hein?, isso não existe. 

 

Aliás, no caminho de Emaús é, efetivamente, aí que Ele disse àqueles que o reencontraram 

para não tocá-Lo, porque Ele não havia, ainda, se juntado ao Seu Pai. 

Quando vocês estão em seu corpo de Eternidade, eu os lembro de que o corpo de 

Existência, que se sobrepõe em vocês, que vocês vivem, alguns, no momento em que 

houver o Apelo de Maria ou mais tarde, no momento do planeta grelha final, vocês estarão 

no mesmo estado, e aquele que tentar tocá-los será consumido, instantaneamente, durante 

os cento e trinta e dois dias, se ele mesmo não estiver desperto ao nível do Espírito. 

 

Esse Fogo é, realmente, ligado ao que foi chamado, eu creio, de combustão espontânea. 

Os níveis, se quisermos falar de níveis vibratórios ou de energia, são incomensuráveis. 

Vocês estão além do que chamam, na Terra, de irradiações gama. 

Vocês estão nas irradiações dos buracos negros, estão nas partículas elementares que 

estão além dos quarks, portanto, vocês podem imaginar que isso não faz uma boa 

combinação – já, as irradiações gama – com as estruturas carbonadas. 

 

Portanto, agora, você acredite no que quiser. 

Mas o que eu posso convidá-lo a fazer é viver a Paixão de Cristo, e você verá, por si 

mesmo. 
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Depois, todo o resto são romances, hein? 

Há, mesmo, os que dizem, hoje, que o Cristo histórico jamais existiu, ou que houve vários 

deles, naquele momento. 

Mas vá perguntar a todos esses místicos que viveram a Paixão de Cristo, quer sejam 

homens ou mulheres, que tiveram os estigmas, se isso era o cinema. 

 

Se não tivesse havido o sacrifício de Cristo, se o sangue de Cristo não tivesse sido 

semeado na Terra, a egrégora da humanidade – em todo caso, nesse plano de liberação há 

cinquenta mil anos – não teria, jamais, podido realizar-se, apesar da intervenção da Fonte e 

dos Nefilim que expulsaram, a partir de Betelgeuse, por um raio de Luz, a embarcação 

metálica dos Arcontes. 

Apesar disso, vocês teriam vivido, novamente, um novo ciclo de confinamento, mesmo se a 

embarcação não tivesse voltado a fechar o ciclo espaço-temporal. 

Felizmente, houve Cristo e Seu sacrifício, para dar esse impulso ao Amor incondicional. 

 

A questão era o quê, em relação a Cristo? 

Respondemos, eu creio. 

 

Questão: se ele havia sido reanimado... 

 

Não é uma reanimação. 

Vocês têm crenças engraçadas, de qualquer forma. 

Esse é um exemplo típico de coisas que foram lidas e acreditadas. 

Mas vocês podem acreditar em tudo o que quiserem, hein?, isso não os liberará, jamais. 

Não é a crença que os libera, é, justamente, a ausência de crenças. 

Porque, quando há crença, vocês se congelam. 

E vocês o experimentaram, mesmo entre os despertos, quando nada aconteceu de exterior 

no final do ano de 2012. 

Não se congele em nada, permaneça novo, a cada minuto, e disponível. 

É o que eu expliquei para o mês de maio; aparentemente, isso não começou em alguns. 

Mas bem, restam trinta dias, hein? 

 

Então, nós continuamos. 

 

Questão: você disse que inúmeras revelações seriam feitas em maio, a toda a 

humanidade. 

O que será? 

 

Bah, vocês o veem em seus jornais todos os dias. 

Eu falo tanto de revelações, de artimanhas dos fantoches ou dos maus rapazes como as 

revelações do que lhes estava escondido no céu. 

Tudo isso vocês o veem a cada dia. 

E em vocês também. 

Isso quer dizer que vocês terão revelações em si mesmos. 

Por exemplo, você pensava ser assim com tal pessoa, e vai aperceber-se de que sua visão 

estava distorcida, que você pensava ser gentil e era mau, ou que era mau e que, de fato, 

era gentil. 

Tudo isso vai explodir-lhe na cara, você nada mais pode esconder. 
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Antes, como eu dizia, havia as nádegas entre duas cadeiras para a consciência, havia, 

também, os pós que se colocava sob o tapete. 

Lembrem-se: um dia, retirou-se o tapete, portanto, os pós começaram a ser vistos. 

Agora, são os últimos ajustes, você deve perdoar-se a si mesmo. 

Não há Graça sem perdão, porque perdoar é viver, si mesmo, na paz; não é perdoar ao 

outro para fazer o bem a ele, ao outro, é, já, para você viver em paz. 

Porque você sabe que há laços. 

Por mais que você seja liberado, mesmo vivo, mas você criou, nessa vida e em todas as 

vidas, laços. 

Você é liberado, portanto, libertado do carma, mas se vocês têm, entre vocês e ao seu 

redor, irmãos e irmãs que não são liberados... 

Imagine: você é liberado e tem seu pai, por exemplo, que é um materialista louco, que quer 

manter o laço, você vai recusar a ele seu perdão? 

Como ele vai fazer? 

Se quiser, no momento da Passagem, quer seja o Apelo de Maria ou o planeta grelha final, 

você deve perdoar a esses seres, porque eles são você mesmo. 

Se você não o faz, você cria uma separação no momento em que não há mais separações. 

 

Portanto, esse trabalho, você o faz não para você, você o faz não para seu Si, você o faz 

não para seu ser divino liberado que você é. 

Está onde o sentido do serviço, de outro modo? 

Se você não faz isso, há armadilhas: você arrisca fechar-se em seu casulo de Luz e não ser 

liberado, devido à monopolização da Luz. 

A Luz é feita para circular, você é feito para dar-se e tudo dar. 

Eu não falo de sua carteira, eu falo de sua consciência. 

Caso contrário, como você quer ser livre, se há uma distância entre você e, mesmo, o 

diabo? 

Isso não quer dizer que o diabo esteja em você, isso quer dizer, simplesmente, que sua 

capacidade de Amor e seu estado de Amor faz desaparecer tudo isso. 

 

Você vê, é muito importante. 

Portanto, hoje, se a vida faz ressurgir à sua consciência coisas antigas, quer sejam 

emoções, como eu disse, quer sejam cicatrizes memoriais porque, se você se sente 

pesado, se você sente, ainda, ligado a algo e não consegue, espontaneamente, deixar esse 

Amor irradiar no passado ou nas relações, você terá pequenos problemas no momento da 

Liberação. 

Portanto, existe, agora, esse processo (*) que vem dos povos delfinoides do Intraterra, que 

é perfeitamente acessível e extremamente eficaz, que passa por gestos simples e que 

permitem agir nas pessoas, justamente, com as quais há, ainda, coisas a liberar. 

Mas não se pode agir sobre si mesmo, é preciso que haja outra pessoa que aja sobre você, 

hein? 

 

Voltemos ao assunto. 

Portanto, o perdão deve ser total. 

Quaisquer que sejam os sofrimentos, você não é seus sofrimentos, mesmo se eles tenham 

sido reais. 

O Amor não conhece o sofrimento, portanto, você não pode levar seus sofrimentos. 
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Você vê o que eu quero dizer. 

Portanto, é muito importante, hoje, através do masculino sagrado – do que foi dito e que eu 

repito, em parte, hoje – estar nesse estado de perdão e de Graça, caso contrário, como 

você quer viver a Graça? 

Como você quer ser livre, mesmo se é liberado, daqueles que, no momento em que isso vai 

produzir-se, devido a um laço cármico, devido a um laço fraternal, devido a um laço familiar, 

vão pensar em você, naqueles momentos? 

Você arrisca não ser parasitado, mas ficar em certo desconforto. 

Isso não durará, é claro, mas é mais agradável atravessar isso sem ganchos, sem apegos e 

sem coisas residuais. 

O que não quer dizer que seja preciso trabalhar no passado, isso quer dizer, simplesmente, 

que é preciso perdoar – e que é preciso amar. 

Não é «é preciso», você é Amor, portanto, se você é Amor, isso deve fazer-se – 

independentemente de sua vontade – reparar ou compreender. 

O que é passado é passado, mesmo se isso se viva no presente. 

Mas isso você vai compreender durante este mês, hein?, nada há de melhor que a 

experiência. 

 

Questão: deve-se comportar da mesma maneira com os portais orgânicos que com os 

outros irmãos e irmãs? 

 

Eu creio que a questão ultrapassa, amplamente, o âmbito dos portais orgânicos, hein? 

É engraçado como essa história de portais orgânicos agrada a vocês, se posso dizer. 

É bizarro, é assim há anos, mas isso não é grave. 

 

Então, o Amor, você pode ser Cristo, você pode ser Cristo vivo, um portal orgânico em face 

de você nada sentirá. 

Ele não ficará como alguém que é um mau rapaz ou um fantoche, que pode estar em 

reação nesse estado de Amor. 

O portal orgânico não é equipado, se posso dizer, para sentir o Amor, ele não sabe o que 

sabe. 

Ele conhece o amor-apego, o amor- mimetismo, mas ele não terá, jamais, acesso ao Amor 

incondicional, uma vez que ele não tem o Espírito dentro e não há a alma. 

É um corpo biológico, sintetizado, não pelas vias naturais, mesmo em seres humanos 

normais providos de alma, mas que evolui em toda, como dizer..., não autonomia e 

liberdade, mas em toda independência. 

Frequentemente, eu disse, à época, que os portais orgânicos eram os olhos e os ouvidos 

dos Arcontes. 

Era verdade e é, ainda, verdade. 

 

Portanto, a grande diferença é que um Arconte é aterrorizado pelo Amor, mas, a um portal 

orgânico, isso não lhe faz nem calor nem frio. 

Não há os receptores, portanto, ele não pode ressoar ao Amor. 

Ele não pertence à Criação original, é uma falsificação. 

Você sabe, isso foi dito, também, há anos: os Arcontes se divertiram, se posso dizer, a 

parodiar, por exemplo, algumas linhagens. 

Eles, então, criaram, se posso dizer, animais um pouco específicos. 
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Por exemplo, você sabe que a abelha é o símbolo de Cristo, é uma das representações de 

Cristo. 

O inverso é o quê? 

É a vespa. 

Há a mesma coisa com os peixes, os mamíferos marinhos: há o golfinho, de um lado, 

consciência de Sírius, e, do outro lado, há o tubarão. 

Mas isso é a diversão dos Arcontes. 

 

Portanto, para os portais orgânicos, de todo modo, se você está, realmente, liberado, 

realmente, vivendo o Si e, realmente, no Amor, você não tem chance alguma de reencontrar 

um portal orgânico porque, para ele, é o vento o que você é – nada há a ganhar, nada há a 

tomar, nada há a viver. 

Isso está além do campo de coerência deles. 

Eles não podem, mesmo, supor, nem imaginar, eles vão tudo puxar ao amor condicionado. 

 

Portanto, não se coloque a questão de irradiar ou não irradiar. 

Como eu disse, ponha-se no Coração do Coração e deixe fazer a Luz. 

Enquanto você crê que domina o Amor, que domina a Luz que você irradia, você está 

confinado, você não está livre. 

É claro que haverá efeitos, é claro, você vai observar efeitos quando você dirige seu fluxo 

de Amor para alguém, mas é, ainda, o ego que age aí. 

É uma coisa querer pôr o Amor, é outra coisa deixar o Amor florir. 

É espontâneo e natural e, se não há essa espontaneidade e esse natural, é, já, o amor 

condicionado. 

 

Eu diria, de algum modo, que o Coração do Coração ou o Amor não se coloca a questão do 

Amor, ele não é discriminante. 

E eu o disse milhares de vezes em minha vida, o Sol é o mesmo para todo mundo, 

Arcontes, Esquimós ou seres degenerados no fim de não sei onde, são os mesmos raios 

para todo mundo. 

E se você quer ser um Filho Ardente do Sol, você não pode discriminar o Amor, quer seja 

em face de um portal orgânico, que, de todo modo, isso nada fará a ele, ou quer seja em 

face de um Arconte. 

Se não é a mesma qualidade de Amor que emana de você, espontaneamente, então, você 

não está livre. 

Isso quer dizer que existe, ainda, uma pessoa que está por trás desse jogo de teatro e que 

quer controlar as coisas. 

 

Toda a sutileza dos Arcontes foi a de fazê-los crer – e eu já expliquei, longamente, não 

vamos voltar, eu vou apenas sobrevoar, isso foi dito, também, por muitos Anciões, há 

numerosos anos – foi, como dizer..., interromper esse fluxo de Amor e esse fluxo do 

Espírito, de algum modo, e, justamente, tornar o Amor condicional. 

Perceba, se você mesmo, seu Amor é condicional em função de quem você reencontra, 

você não está no Amor. 

É claro que, no início, era mais agradável fazer fusões de coração a coração com irmãos e 

irmãs que seguiam as mesmas vibrações, que viviam os mesmos processos, mas, hoje, se 

você não é capaz de ter a mesma emanação de Amor espontâneo em face de um portal 

orgânico ou diante da madrasta a mais terrível que seja, você não está livre. 
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É tão simples assim. 

 

O estado de Graça nada tem a ver com a pessoa e nada tem a ver com saber se ele vai dar 

mais Amor à madrasta ou mais Amor ao filho; é o mesmo Amor. 

Seus filhos, como dizia um célebre escritor, não são seus filhos. 

Portanto, enquanto você permanece em um amor maternal privilegiado para com seus 

filhos, e você não ama as outras crianças, ou menos, você faz uma diferença, portanto, você 

está na dualidade. 

Não é mais o tempo de fazer meias medidas agora, hein? 

É o Amor ou nada, não é, mesmo, mais, o medo. 

Enquanto seu amor é diferenciado e diferencial para com as circunstâncias, para com os 

seres, você não está, simplesmente, no Amor, você está, ainda, em um amor limitado e 

condicionado. 

É uma primeira etapa, é claro, e essas etapas, nós os temos acompanhado nos processos 

de comunhão, de fusão e de dissolução, nós lhes temos explicado. 

 

Hoje, se você faz a diferença entre uma formiga, um irmão e uma irmã e um dragão, é que 

você não está no estado de Graça. 

É claro que é mais fácil desenvolver a ação de Graça e a comunhão com um dragão do que 

com um Arconte, mas isso não deveria, mesmo, mais, colocar-lhe problemas, uma vez que, 

de todo modo, tudo isso não existe para o Absoluto. 

Você vê a armadilha, onde ela está? 

E essa armadilha não vem, mesmo, de seu ego, ela não vem, mesmo, de sua pessoa, ela 

vem de circunstâncias históricas do confinamento que alterou as estruturas biológicas. 

O DNA foi alterado, as estruturas de recepção da consciência, na cabeça e no coração, 

foram alteradas, portanto, você não é responsável. 

Em contrapartida, você é responsável enquanto não tenha feito a experiência do Amor 

incondicionado e incondicional para com toda vida, qualquer que seja. 

Mas não se inquiete, é o que você vai viver durante o mês de maio. 

Isso começa, já, com o que eu lhe digo. 

 

Continuemos. 

 

Questão: você disse que haveria um evento importante antes do Apelo de Maria, que 

seria da mesma amplitude que há dois mil anos, quando o sangue de Cristo tocou a 

Terra. 

 

Antes, mesmo, do Apelo de Maria e, eu diria, de modo quase sincrônico com o 

aparecimento do «destroyer», como o chamam, ou seja, Nibiru, Hercobulus. 

Tudo isso, se quiser, todos os seus governos e todas as tradições inscritas nas religiões 

fechadas estão a par, quer seja o Vaticano, quer seja em Israel, quer seja junto aos 

muçulmanos, todo mundo está a par de que é o apocalipse. 

Mais ninguém pode enganar-se, exceto os contadores de histórias que estão adormecidos e 

que olham a televisão. 

Mas isso é evidente para todo mundo. 

O problema é que muitos irmãos e irmãs adormecidos estão, além disso, na negação. 

Porque a negação é, de qualquer forma, muito mais confortável do que a raiva e a 

negociação, a negação dá-lhes tempo, e essas pessoas estão inscritas no tempo. 
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Portanto, enquanto elas estão na negação, elas não sofrem. 

 

Mas, quando vocês começam a ser tocados em sua vida, eu não falo, mesmo, ao nível 

vibral ou energético, quando vocês são tocados em sua vida por eventos elementares, ou 

seja, os sismos, os vulcões, os tsunamis, os ventos terríveis, aí, vocês começam a colocar-

se questões. 

Eu sempre disse que a França seria tocada por último, porque vocês são demasiado rígidos 

na França. 

O cartesianismo fez muitos danos, bem mais, eu diria, do que a Maçonaria, ou seja, tê-los 

fossilizado. 

São as forças não Luciferianas, isso, hein?, são as forças Arimanianas, aquelas que os 

conduzem, diretamente, ao que se chama o transumanismo, ou seja, fazer entrar sua 

consciência nas máquinas, mesmo sem ter mais corpo biológico. 

Esses são os planos de Ahriman e dos Arcontes. 

Lúcifer, isso nada tem a ver, hein?, é muito mais leve. 

Enfim, Lúcifer..., as energias Luciferianas, porque o pobre Lúcifer, fizeram-no portar muitas 

coisas; ele, simplesmente, deu seu acordo, não foi ele que organizou tudo isso. 

Em suma, eu volto às minhas ovelhas, no caso, aqui, o que eu digo. 

 

É o que a questão? 

Pode repeti-la, que eu me concentro? 

 

Questão: o evento que deveria vir antes do Apelo de Maria… 

 

O evento é o quê? 

É um evento suficientemente observável e sentido por todo mundo. 

Você pode imaginar que, para além de um basculamento dos polos, que sobrevirá, 

plenamente, apenas no fim, as únicas coisas que podem ser perceptíveis por toda a parte é 

durante a estase ou antes da estase. 

Pode ser tanto a visibilidade de Nibiru – que está nesse período – como o que vocês 

poderiam nomear uma oscilação da Terra, não, ainda, um basculamento, mas uma 

oscilação tal como houve – como vocês chamam isso? – o Big One ou os mega-quakes, ou 

seja, algo que choca, um pouco como o tsunami que ocorreu há doze anos, vocês se 

lembram, talvez, em 2004. 

 

Aí, a consciência coletiva é abalada, mas é de outro nível, porque isso tocará toda a 

humanidade, de uma maneira ou de outra. 

Isso pode ser tanto um sismo como ventos – mas, aí, os ventos não podem percorrer todo o 

planeta ao mesmo tempo –, mas se a Terra oscila, essa percepção e essa oscilação podem 

ser percebidas por toda a parte, mesmo sem sismo, e é, aliás, o que vocês vivem, talvez, ao 

nível, já, de suas oscilações, de pseudo-vertigens, mas em um grau muito mais importante. 

 

E, é claro, o grande choque é o Apelo de Maria e a visibilidade do astro cabeludo, 

visibilidade para todo mundo. 

Depois, nada mais haverá a ver, hein?, com a parada de rotação da Terra e a estase, aí 

está o Face a Face, sozinho. 
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Você se verá todo nu, tal como você é, e você verá, também, a distância que existe – é seu 

julgamento, por si mesmo, ninguém o julga –, a distância que pode restar entre o efêmero e 

o Eterno. 

 

Há seres que estão, ainda, inscritos, totalmente, no efêmero, que não estão despertos nem, 

mesmo, liberados, e que, no momento do Apelo de Maria, serão liberados, totalmente. 

Para eles, isso passará, como vocês dizem, muito facilmente, sozinho. 

Há seres e, sobretudo, aí – eu já disse isso, mas eu o repito – todos aqueles que 

construíram, como se diz, castelos na Espanha (projetos irrealizáveis), ou seja, que 

imaginaram um mundo melhor, que imaginaram a queda da cabala, dos maus rapazes e a 

instalação de uma nova vida nesse mundo carbonado. 

Esses arriscam ter muitas preocupações para viver a Liberação. 

Eles serão, de qualquer modo, liberados, não é possível de outro modo, mas haverá 

reticências, como se diz, mais do que medos, coisas que resistem, que prendem, que são 

ligadas aos automatismos, que são ligadas às crenças. 

Tudo isso vai tornar-se... 

 

Ah, somos sobrevoados por um dragão, ainda, ele se diverte aí. 

Não é a hora, obrigado. 

Ah, mas isso não é verdade, há uma hora para cada coisa. 

Dois minutos, eu volto... 

Obrigado. 

 

Nós podemos retomar. 

Onde estávamos? 

 

Questão: qual é a importância do sangue vertido, quer seja no sacrifício final de 

Cristo ou nos eventos que vão chegar? 

 

Mas é a mesma coisa. 

Quando a Terra foi liberada, no momento da liberação da Onda de Vida, o núcleo cristalino 

da Terra, que veio de Sírius, reativou-se, inteiramente. 

E houve, aliás, ondas de irmãos e de irmãs que viveram a Onda de vida, seja até a 

Liberação completa ou não, mas, em todo caso, que eliminaram as linhas de predação 

coletiva, isso já é enorme. 

 

O sangue da Terra, isso eu disse há muito tempo, bem antes de 2004, a outros médiuns, eu 

já havia dito que haveria um despertar dos vulcões da Terra. 

Esse despertar dos vulcões da Terra é a Liberação, isso faz parte da Liberação da Terra, a 

atualização da Liberação da Terra ao nível físico. 

Os vulcões, os ventos, como eu disse, a 400 km/h – vocês quase ali estão, hein?, vocês 

tiveram ventos a 350-390 km/h. 

Isso chega, não se tocou, ainda, os 400. 

Há, como se escreveu no Apocalipse, o granizo, cada vez maior, os Cavaleiros em ação. 

Tudo isso, Snow e No Eyes falaram-lhes, mas é o que vocês vivem. 

Não restará pedra sobre pedra. 

Vocês veem o planeta Marte? 

Bem, aí está o que é um planeta que viveu sua Ascensão. 
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A vida estará no interior da Terra, na 5D, para aqueles que ficarão na 5D e que serão os 

guardiões do cristal central da Terra – em toda liberdade, hein?, vocês não são confinados. 

 

Portanto, todos os sinais que vocês veem, os vulcões, é o quê? 

É a cor vermelha, é o que é quente, é o que sobe, são as raivas, são irmãos e irmãs que 

explodem assim, em sua espiritualidade ou em sua materialidade, que se tornam loucos. 

Com os ventos, é similar, isso expulsa os pensamentos; você pensa em algo, isso 

desaparece, instantaneamente. 

Há uma sobreposição total entre os Elementos da Terra e os Elementos de suas linhagens 

estelares, e os Elementos presentes em seu corpo. 

É a mesma coisa. 

 

Portanto, é mais do que uma analogia, é uma ressonância interior/exterior. 

Portanto, o evento importante pode ser ligado a um desses elementos, ou a um sinal celeste 

ou, então, no último momento, ao Apelo de Maria. 

Como eu disse, probabilidades, uma vez que se fala em termos de probabilidades: mês de 

maio, solstício de verão, 15 de agosto, final de setembro ou, então, final de outubro. 

Entretanto, dado que vocês veem na superfície da Terra, eu os lembro de que o conjunto de 

vulcões do cinturão de fogo do Pacífico, que é o chacra da Terra, está ativo, ao mesmo 

tempo. 

 

A Terra não sofre mais atrasos, ela espera, ela está liberada desde 2011 – e vocês também, 

há alguns que esperam e que se perguntam se não se importam com eles –, mas tudo isso 

está em curso, sob os seus olhos. 

A estrutura social não, unicamente, na França, não, unicamente, na Espanha, não, 

unicamente, no Brasil, em todos os países, está se desintegrando, vocês veem bem. 

O que fazia o confinamento ao nível social não existe mais. 

Mesmo os seres que são materialistas, que em nada creem e que nada vivem, apercebem-

se de que há uma dissimulação. 

É demasiado tarde para mascarar as coisas. 

Os fantoches são desmascarados em todos os níveis, tanto material como espiritual. 

 

Eu havia dito, há muito, muito numerosos anos, que os eventos e, em especial, os três dias 

de trevas, sobreviriam a partir do momento em que a França estaria bloqueada. 

É o sinal maior, bem mais do que o cinturão de fogo do Pacífico, que já despertou e está 

ativo há dois anos. 

Portanto, se você quer estar a par, veja o que você vive em si; se você se interessa pelo 

exterior, olhe o que acontece do lado da França. 

É tão simples assim. 

Mas os movimentos os mais brutais, ao nível físico, ao nível da Terra não lhe concernem, 

mesmo se hajas regiões costeiras que serão impactadas. 

Isso concerne, sobretudo, a todos os países que estão em torno do cinturão de fogo do 

Pacífico. 

Eu os lembro de que, nos mundos unificados, não há placas tectônicas, há uma única placa. 

E as placas não se movem. 

Olhem Marte, para os planetas ditos terrestres, hein?, não os planetas gasosos. 

 

Os sinais os mais importantes estão em vocês. 
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É o que eu exprimi em relação às variações térmicas, às dores que vão e que vêm, à 

ativação das últimas Portas ao nível do sacrum, que pode, aliás, criar inconvenientes para 

aqueles que têm preocupações seja de artrose, seja de hemorroidas, seja de problemas 

circulatórios, isso vai excitá-los um pouco. 

É por isso que, no último mês, nós demos uma bebida para refrescar o sangue, hein?, 

vocês se lembram – que será preciso retomar, aliás, se quiserem, ou seja, meio copo de 

suco de limão, se possível, fresco, meio copo de água, uma pitada – mas não uma colher de 

sopa – de açafrão, coentro e galanga. 

Vocês vão refrescar o sangue. 

Há, também, plantas que refrescam o sangue, que são conhecidas, plantas que agem na 

circulação do sangue. 

Há, também, os cristais, 

Há, é claro, as pedras que estruturam um pouco melhor o primeiro chacra, uma vez que se 

fala do primeiro chacra da Terra, mas é, também, seu primeiro chacra e, portanto, todos os 

órgãos que estão na região, que explica, também, as raivas e os fogos astrais que nascem 

em alguns irmãos e irmãs, que se tornam histéricos, se posso dizer. 

É o mesmo processo. 

Há, também, os cristais. 

 

Questão: você disse que o planeta Marte estava liberado, mas há marcianos na 

Terra... 

 

Na massa de terceira dimensão, mas há uma massa de quinta dimensão, do mesmo modo 

que existe uma Terra de quinta dimensão. 

A Terra está representada em todas as dimensões, assim como você está presente em 

todas as dimensões. 

Você muda, simplesmente, de forma e de veículo, segundo a dimensão na qual você se 

manifesta, é tudo. 

Nada é cortado, nada é separado. 

A Terra de quinta dimensão nasceu e vive desde o final de fevereiro de 2012, mas isso 

vocês não podem conceituar nem imaginar. 

É algo que se vive, em especial, se você já teve fenômenos de deslocalização da 

consciência, de viagem na Existência, na qual você mesmo viu seu corpo de Existência 

mudar de forma. 

Mas isso você não pode viver com o corpo físico. 

 

Portanto, que há bases de marcianos, de humanos, não importa onde, na Lua ou Marte, é 

uma evidência, mas a Terra que vocês veem, esse deserto de um único bloco e de uma 

única placa nada mais é do que a imagem visível para vocês de terceira dimensão, na qual 

há, efetivamente, consciências que se incrustaram; mas na quinta dimensão não é isso. 

Mas é, no entanto, Marte de terceira dimensão que vocês veem assim, com seus olhos, com 

seus telescópios melhor, mas vocês não têm acesso à visão de Marte de quinta dimensão, 

do mesmo modo que não tinham acesso ao seu corpo de Existência. 

Vocês tiveram acesso aos casulos de Luz, aos corpos sutis, que alguns de vocês percebem 

ou veem, mas o corpo de Existência é outra coisa. 

 

Questão: você disse que era preciso respeitar todos os animais, todos os seres 

vivos... 
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Eu não disse «respeitar», hein? 

Não me faça dizer o que eu não disse. 

Eu disse «amar» e, por vezes, amar é dar um tapa, que pode passar por uma falta de 

respeito. 

 

Questão: quando as formigas invadem a minha casa, eu as mato às centenas, como 

eu posso ter o amor? 

 

Mas, simplesmente, se você falasse com amor às formigas, elas iriam a outros lugares. 

 

Questão: eu tentei falar com elas com amor. 

 

Então, é que você não era Amor, é tão simples assim. 

 

Questão: elas obedeceram durante quatro anos e, agora, elas não escutam mais. 

 

Quando eu estava no Bonfim, os bombeiros vinham ver-me para pedir ao Espírito do Fogo 

parar; ele parava. 

Eu não o comandava, eu não lhe pedia, eu emitia, sem o querer, essa espontaneidade do 

Amor, eu dizia aos gênios do Fogo que eu os amava, mas que seria bom, talvez, que eles 

fossem um pouco a outros lugares. 

Isso funcionava, sistematicamente – se eu estava no Amor. 

Mas isso não funcionava se eu estava irritado com alguns daqueles que estavam ao meu 

redor. 

 

Questão: e os mosquitos, este ano, que nos atacam como bombas? 

 

Bem, eles têm necessidade de comer, os pobres seres. 

Mas, aí, vocês têm meios conhecidos, hein?, entre os óleos essenciais, os sons agudos, 

vocês têm muitas coisas que podem agir nisso. 

Mas as formigas, eu lhe garanto que você pode falar com elas, e não é obrigatório matá-las, 

você pode colocar coisas que são conhecidas, vocês têm o quê? 

O vinagre, o giz, vocês têm produtos químicos que as matam, mas há, também, os meios de 

fazê-las mudar de lugar sem qualquer dificuldade. 

Ponha-lhes um pouco de açúcar e leve-as, progressivamente, a outros lugares, fora de sua 

casa, e elas não voltarão. 

 

Agora, quando um rochedo cair-lhe sobre a cabeça e matá-lo, será que é uma falta de amor 

do rochedo? 

Ou será que é uma sincronia? 

Ou será que é um acaso? 

Você terá a resposta, naquele momento. 

 

Questão: o que vão tornar-se as centrais nucleares, com todos os movimentos 

terrestres? 

 

Ah, bem, se eles não as param antes da chegada de Nibiru, elas vão, todas, explodir. 
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Mas qual importância? 

Se eles são espertos, você verá o que eles vão fazer, os maus rapazes, que estão um 

pouco em dificuldades. 

Quando eles tiverem a certeza cronológica da chegada de Nibiru, eles vão dizer-lhes, 

simplesmente, que há falhas nas centrais nucleares e eles vão pará-las, todas, se eles são 

suficientemente espertos. 

Mas não se esqueça de que todas as centrais nucleares foram implantadas em pontos 

precisos da Terra, que correspondiam aos planos Arcônticos. 

Elas não foram colocadas por acaso sobre as linhas de falha, eles sabiam disso. 

 

Questão: há muitas delas na França. 

 

Sim, vocês são os mais rígidos, portanto, é preciso isso, para quebrar a rigidez da França. 

Mas há delas em muitos países, hein? 

Portanto, duas possibilidades: ou eles não param as centrais antes da chegada de Nibiru e 

as primeiras ejeções de massa coronal dirigidas diretamente para a Terra, e aí, elas vão, 

todas, explodir – e bom dia após a vida dos cento e trinta e dois dias, para aqueles que 

terão que enfrentar esse clima específico – ou eles são suficientemente inteligentes e vocês 

vão ouvir que eles vão dizer-lhes, uma semana a dez dias antes, que eles constataram 

anomalias nos tanques, nisso, naquilo, um pouco por toda a parte no mundo, e eles vão 

dizer-lhes nos jornais que deverão pará-las para revisões. 

É um ou o outro. 

 

Questão: ouve-se, já, isso nas mídias. 

 

O que é que vocês ouvem? 

 

Questão: que eles desligam algumas centrais nucleares. 

 

Quando você ouve que há várias centrais que se desligam, sobretudo aquelas que estão 

situadas sobre as linhas de falhas ou à beira dos oceanos, vocês podem começar a contar 

os dias. 

 

Questão: mesmo paradas, de qualquer modo, a periculosidade é a mesma. 

 

De qualquer modo, mesmo se a central não funcione, há materiais radioativos, mas o perigo 

é, unicamente, para o corpo carbonado. 

A menos que esteja preso ao seu corpo carbonado, qual importância que ele seja queimado 

pela irradiação do Sol, no momento do planeta grelha, ou que ele seja grelhado pelas 

irradiações gama e outras, irradiações beta, alfa, das centrais nucleares? 

Nenhuma diferença. 

O corpo de Existência, eu lhes disse, é um corpo radioativo, no sentido em que vocês o 

entendem na Terra. 

 

Aliás, o confinamento desse mundo, vocês se lembram de que, à época, dizia-se que os 

corpos de Existência estavam prisioneiros no Sol, quando vocês descem a um mundo 

carbonado estrito, mesmo livre na 3D unificada, o corpo de Existência, vocês estão no limite 

da ruptura, ou seja, o Corpo de Existência não pode estar presente, simultaneamente. 
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Ele é ligado pelo cordão de ouro, entre a Terra e o Sol, para que, no momento em que 

vocês estejam livres – porque vocês são, todo o tempo, livres, nos mundos unificados – 

vocês possam pôr fim ao corpo quando quiserem (seus corpos carbonados) e recuperar 

seus corpos de Existência que estavam no vestiário, se posso dizer. 

Simplesmente os Arcontes, quando eles dobraram o espaço-tempo, eles fecharam o corpo 

de Existência no Sol e não havia mais possibilidade de saída. 

Portanto, quer as centrais nucleares explodam, todas, ou não, nada mudará no que chega, 

simplesmente, as circunstâncias serão mais rigorosas nesse caso, para aqueles que 

deverão enfrentar, fora das embarcações da Confederação e fora dos Círculos de Fogo, ou 

liberados, totalmente, de toda encarnação, no momento de sua Ascensão pessoal. 

Vocês não têm qualquer preocupação a ter. 

De qualquer modo, seu mundo é totalmente dependente, hoje, da eletricidade, para tudo, e 

da eletrônica, sem, mesmo, falar das centrais nucleares, então, vocês podem imaginar que, 

na menor sacudidela do Sol, acabaram suas instalações. 

É, efetivamente, o que vai produzir-se, hein? 

 

Questão: onde está o Sol, neste momento, em sua evolução final? 

 

Ele vai muito bem, ele reage perfeitamente bem. 

Os corpos de Existência deixaram o vestiário, a maior parte, e o Sol prepara-se para viver 

sua transmutação, ele também. 

Tudo segue seu curso, mas a atividade do Sol, vocês a veem na Terra através dos vulcões 

também, através dos movimentos das placas tectônicas, através dos ventos. 

Há uma interação direta que faz com que o Sol, mesmo se tenha havido uma ruptura, 

mantenha um fluxo específico que o religa à Terra. 

É o que é chamado, eu creio, de forças e correntes de Coriolis, na Terra, e nas linhas de 

Coriolis que unem a Terra ao Sol. 

É bem real isso. 

É, certamente, tudo o que não se quer que vocês saibam, que a influência do clima não vem 

dos homens, nem das vacas, que soltam gases sem parar, aliás... (inaudível) de irradiações 

solares e de interações entre a Terra e o Sol, que é uma interação, antes de tudo, elétrica. 

Aliás, é por isso que os maus rapazes criaram Haarp, para modificar a camada ionosférica. 

Aliás, eu os lembro de que todos os planetas desse Sistema Solar estão em processo de 

turbulência. 

 

Em resumo, eu posso dizer que a única coisa à qual vocês terão que enfrentar é seu 

desaparecimento, no momento do Apelo de Maria, no momento de todos os eventos que se 

produzem agora. 

Portanto, quando vocês colocam uma questão sobre o que vai acontecer às centrais 

nucleares, isso prova que, em algum lugar, em vocês, há algo que tem medo disso, porque, 

no intelecto há, talvez, ainda, crenças na subsistência dessa dimensão. 

Isso quer dizer, simplesmente, sem qualquer julgamento, que há, talvez, em você, a 

necessidade de viver a matéria – livre –, mas de viver a matéria. 

Tranquilize-se, não haverá qualquer problema para fazê-lo. 

 

Vocês são todos liberados e vão, todos, para onde quiserem – não sua pessoa, sua alma, 

se ela está aí, ou o Espírito –, mas, antes de qualquer coisa, lembrem-se de que, agora, 

tudo acontece aqui e agora, em sua carne, em sua família, em sua casa, em seu país. 



70 
 

Vocês estão no exato lugar, não há melhor lugar do que aí, onde vocês estão. 

E de nada há a fugir, sobretudo. 

Se você habita ao pé de uma central nuclear, agradeça, você será grelhado dez vezes mais 

rapidamente do que os outros. 

 

Questão: a partir da revelação do Fogo Ígneo, os termos mudaram e algumas palavras 

apareceram, como «a revelação do Absoluto», e basta colocar-se, deixar ser, nada 

mais há a fazer. 

 

Mas nada há a fazer ao nível espiritual, eu não vou reempregar um palavrão como 

«banana», de qualquer forma. 

O que eu quero dizer aí: nada há a fazer ao nível espiritual. 

Eu ainda passei uma hora a explicar-lhes que vocês deviam viver sua vida. 

Onde você vê alguma coisa que não vai, aí? 

São duas coisas que correspondem a dois mundos diferentes. 

 

Nada há a fazer ao nível do que você é, porque o Absoluto você não pode procurar – se 

você o procura, ele não está aí. 

Em seguida, eu disse, hoje, que era preciso aceitar viver o que vocês têm a viver. 

Onde está a contradição? 

Não há. 

Em um caso, eu falava do posicionamento de sua consciência, hoje, atraindo a atenção ao 

coração, e eu lhes pedi para viver, como se diria: «Ame e faça o que lhe agrada». 

Mas a vida fixa-os, nesse momento, em circunstâncias precisas, uns e os outros. 

Aí está, é tudo, é a mesma coisa. 

Agora, se você quer permanecer deitado vinte e quatro horas por dia, faça-o, mas. Se você 

tem obrigações familiares, financeiras etc., por qual razão você as pararia? 

Exceto se a Luz lhe peça isso, mas essa não é uma decisão sua. 

 

Do mesmo modo que, no ano passado, eu lhes dizia para pôr o Amor à frente, atrás, no alto, 

embaixo, à direita, por toda a parte, hoje, eu lhes digo: «deixem o Amor emergir, não se 

ocupem dele.». 

É o melhor modo de desaparecer e de viver o que vocês são, em verdade. 

Nós lhes dizemos, há mais de um ano, que nós ajustamos nossos dizeres à sua vivência, e 

dizer o que eu disse no mês passado e dizer o que eu disse hoje é, exatamente, a mesma 

coisa. 

Onde está a problemática? 

Quando se diz para ficarem tranquilos, é ficar tranquilo em suas cogitações mentais, 

emocionais ou de busca. 

Tornar-se simples é ir colher uma flor, ocupar-se de seu jardim, telefonar a um amigo, mas 

não é divagar sobre a espiritualidade ao longo do dia – é viver a espiritualidade. 

Ora, a espiritualidade, hoje – independentemente, como lhes disse Bidi, que é algo que não 

existe – é voltar a tornar-se humilde e simples, estar inteiramente presente no que a vida 

lhes pede. 

 

Se a Luz lhe pede para ficar deitado, fique deitado. 

Mas se você tem seu vizinho que o chama e que lhe pede um serviço, bem, você não fica 

deitado, você vai ajudá-lo, mesmo se seja algo de muito material e trivial. 
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É aí que você entra no serviço, na Devoção, não ao fechar-se no Si, de manhã à noite. 

Porque, aí, há riscos. 

É o risco do ego espiritual, que se crê superior a todo mundo e que vai dizer-se: «Não, eu 

sou a Luz e a Luz emana quando eu estou assim, portanto, eu nada faço.». 

E se a vida, a Inteligência da Luz, pede-lhe outra coisa, você faz o quê? 

 

O discurso progride, a cada mês e, eu diria, mesmo, a cada dia, se tivéssemos a 

oportunidade de falar todos os dias. 

Mas, pessoalmente, eu não vejo contradição ou antinomia entre o fato de ficar tranquilo e de 

viver sua vida. 

Há alguns meses, a Luz chamava-os a desaparecer para viver o aprendizado do 

desaparecimento, por vezes, inesperadamente, o que os obriga, mesmo, a interromper seus 

trabalhos ou sua condução no automóvel, ou seu trabalho, ou outra coisa. 

Hoje, eu disse algo que é um pouco diferente, mas que não é contraditório, é apenas uma 

evolução normal, de maneira coletiva. 

 

Há, efetivamente, eu diria, um vento novo que lhes proporciona ajustar-se com a Inteligência 

da Luz e com a Eternidade, ou seja, com o corpo de Existência. 

Mas esse ajuste não é o mesmo para todo mundo, eu repito. 

Há os que vão permanecer em êxtase vinte e quatro horas, outros que vão ficar ainda mais 

ativos do que antes, outros, que vão perder ainda mais a cabeça, se posso dizer, e outros 

que vão discutir. 

Vocês veem isso por toda a parte ao seu redor, hein? 

Quanto mais você é espontâneo, mais você é simples, mais você é Amor e menos há 

incompreensão do que se desenrola, você vive tudo do mesmo modo. 

Não há desejo próprio, há a Inteligência da Luz que o conduz a viver isso ou aquilo. 

 

É similar mesmo para a alimentação. 

Eu tenho certeza de que, entre vocês, por exemplo, vocês decidiram fazer um prato que 

adoram e chegar a pôr-se à mesa e, de repente, vocês não têm mais fome. 

É terrível, hein? 

Mas não, é a Inteligência da Luz que lhe permite ver e diferenciar o que é da ordem do 

desejo da pessoa e da ordem, do outro lado, da Inteligência da Luz. 

Enquanto você crê que controla sua vida, você não é livre. 

Isso vai muito longe, essa história de abandono. 

Eu pensava, no entanto, que as Estrelas tivessem informado vocês, suficientemente, sobre 

a vida delas, para compreender um pouco como isso se vive. 

Lembre-se: tudo a que você segura, segura você. 

 

Quando eu disse que é preciso ser criativo; se vocês são criativos, criem, mas não sejam 

dependentes nem tributários disso. 

Não vejam aí outra coisa que não um meio de divertir-se. 

Não vejam aí, sobretudo, um meio de progredir do que quer que seja. 

Isso é a ilusão da pessoa. 

O Absoluto sempre esteve aí, apesar da ruptura do Espírito. 

Aliás, eu creio que Maria disse-lhes, em breve vocês não terão mais fontes de informações, 

quer sejam as nossas ou seus rádios; como vocês fazem, nesses casos? 
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Ao invés de olhar qual tempo vai fazer, bem, vocês esperam ver o tempo que vai fazer – 

vocês viverão ainda mais o instante presente. 

Vocês não estarão se perguntando qual tempo vai fazer amanhã para prever como vestir-se 

ou como jardinar. 

Vocês terão entrado na vida natural – isso se pode dizer, a mais natural possível. 

 

E tudo isso não é feito para irritá-los, de maneira alguma. 

É a Inteligência da Luz que lhes permite encontrar o que vocês são. 

Porque, quando há demasiado supérfluo, quando há demasiado conforto, quando há 

demasiada facilidade em todos os domínios, vocês não são livres, vocês aproveitam. 

Lembrem-se do que disse Cristo: «Será mais difícil a um rico aceder ao céu do que a um 

camelo passar pelo buraco de uma agulha.». 

Tudo o que você não dá é perdido. 

Eu não falo de sua carteira, hein? 

Eu falo de sua consciência e de seu coração. 

Aí, a carteira para nada servirá, nesses momentos. 

Então, tente aclimatar-se, hein?, já, um pouquinho. 

A Inteligência da Luz mostra-lhe o caminho, mostra-lhe, como dizer..., onde estão as zonas 

de facilidade, de evidência. 

Você vê bem, de qualquer forma, em sua vida, ou as coisas são evidentes e se fazem 

sozinhas, ou elas são complicadas. 

A Luz não é complicada. 

Assim que fica complicado, não é mais a Luz. 

 

Mas, bem, eu creio que o processo que lhes será comunicado, de liberação memorial, vai 

ajudá-los a viver as coisas de modo muito mais amplo do que hoje. 

Amanhã é outro dia. 

 

Questão: você falou de Jesus, mas Maria Madalena, quem era ela? 

 

Isso quer dizer o quê? 

Era Sua mulher, simplesmente. 

Eles tiveram três filhos juntos. 

 

Questão: ela está muito na moda, nesse momento. 

 

Sim, está na moda nos meios New Age. 

Querem apresentar-lhes Maria Madalena como uma grande sacerdotisa disso ou daquilo. 

Vocês sabem, há muitas pessoas que procuram histórias, como a reanimação de Cristo. 

Talvez houvesse um reanimador que tenha ido reanimar, um viajante temporal, que veio 

reanimar. 

Não, mas você se dá conta um pouco dos disparates? 

Será que você imagina em que você acredita? 

É melhor não crer em Cristo do que crer em coisas desse tipo, hein? 

Quanto a Maria Madalena, era a mulher de Jesus, simplesmente. 

Eles tiveram três filhos. 

O que você quer saber mais? 

Era um Mestre geneticista de Sírius? 



73 
 

Ela está reencarnada, hoje, ela também? 

Não. 

Saiam do maravilhoso. 

Hoje, nós falamos, vocês viveram as linhagens, as origens estelares, para muitos de vocês, 

vocês viveram o maravilhoso dos reencontros com os povos da natureza, as comunhões de 

consciência. 

Hoje, voltem a tornar-se o mais simples possível, sejam humildes e suaves. 

E vocês não podem ser humildes e suaves se estão divagando em sua cabeça sobre 

histórias passadas. 

 

Eu lhes dou elementos de referência porque se fala um pouco disso, mas não entrem nisso 

em sua vida. 

Não é mais tempo de reconstruir histórias que, além disso, são ligadas ao passado. 

O que é que isso pode fazer-lhes, que Cristo esteja morto na cruz e tenha sido reanimado, 

que ele tenha nascido por inseminação artificial ou pelo Santo Espírito? 

O que é que isso muda? 

Será que isso vai mudar, realmente, sua vida ou o que vocês são? 

Isso não os fará mover um milímetro. 

São histórias que vocês se contam. 

Vocês não têm necessidade de nada para serem liberados e, sobretudo, liberar-se de toda 

essa confusão. 

Esqueça-se da história, esqueça-se dos Arcontes, esqueça-se da Liberação. 

Você pode ser livre hoje, mais do que nunca, muito mais facilmente do que em 2012. 

Basta-lhe soltar tudo isso, todas essas histórias – mesmo nós, nós somos uma história, 

assim como vocês – e nenhuma história mantém-se diante da verdade. 

 

Quando você nada mais tiver a que prender-se que o que a pessoa chama o neant, como 

você fará? 

Você vai constatar que continua vivo, mesmo se não haja corpo e mesmo se não haja 

mundo. 

Mas isso pode ser mais ou menos longo, segundo suas reticências, porque aí, não se fala 

mais de medos, isso está superado. 

 

Portanto, o mês de maio, em geral, é o mês da Ascensão e o mês de Pentecostes, no 

Ocidente. 

É, também, neste ano, o Wesak, que foi alterado, ele também, e bem poluído, se posso 

dizer, tudo o que é ligado à Luz, hein?, de qualquer modo. 

 

Não se ousa mais colocar questões. 

Oh sim, vocês podem, todos, colocá-las, porque vocês, isso lhes dá a impressão de serem 

humilhados, se posso dizer, mas imaginem que vocês não são os únicos; vocês são milhões 

assim na Terra. 

Portanto, aqueles que vão ouvir isso, eu espero, efetivamente, que isso vá sacudi-los um 

pouco, hein? 

Não é mais tempo de elucubrar sobre histórias passadas, a vir e, eu diria, mesmo, em 

relação às linhagens estelares e tudo isso. 

Vocês fizeram descobertas, alguns de vocês, outros não – pouco importa. 

Foram oportunidades, como quando a Onda de Vida subiu, na primeira onda. 
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Mas não se congelem em eventos reais da Luz que se produziram, congelem-se em seu 

coração, porque tudo isso, mesmo nossas Presenças, mesmo a ajuda que nós lhes 

aportamos, no momento preciso, no momento determinado e preciso, isso não lhes será de 

qualquer utilidade. 

 

De onde nós estamos, através do que muitos de vocês têm vivido, nós colocamos a questão 

de saber por que vocês recusam a evidência e a própria simplicidade de sua vivência. 

Por que será que o ser humano tem, sempre, necessidade de obstruir-se de histórias, de 

cenários? 

Sim, porque ele perdeu o fio do Espírito. 

Mas, hoje, o fio do Espírito está aí, vocês não têm mais necessidade de tudo isso. 

Vocês são nutridos por si mesmos. 

Olhem dentro, vocês verão bem. 

Isso não quer dizer que seja preciso parar, eu repito, seja estar junto, seja cultivar seu 

jardim ou criar, mas não sejam enganados, não sejam tributários de tudo isso, são histórias. 

 

Nós construímos, juntos, um cenário para, justamente, sair da história. 

Nós propusemos uma história que corresponde, certamente, a fatos históricos, mas, 

sobretudo, é uma estratégia que visa fazê-los descobrir-se a si mesmos. 

E, para descobrir-se a si mesmo, não há necessidade de ir procurar a história, um guru, nós 

ou outro irmão, mesmo se isso tenha sido de grande ajuda – mas, a um dado momento, 

essa ajuda não estará mais aí. 

Vocês devem tornar-se autônomos e livres. 

Não há outra possibilidade. 

Portanto, é claro, coloquem-se todas as questões, é tempo, agora; mesmo os mais 

incongruentes, eu diria. 

 

Questão: para aqueles que celebram, ainda, o Wesak neste mês de maio, o que você 

pode dizer sobre a forma não alterada do Wesak com as energias do momento? 

 

As formas? 

Quais formas? 

Mas o Wesak, vocês sabem bem que todas as religiões, quer seja o budismo, o islamismo, 

o catolicismo, o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo foram todas, sem exceção, alteradas 

e desviadas em proveito dos Arcontes. 

À época, eram as religiões, agora, é a finança e o dinheiro, mas é o mesmo princípio, é, 

sempre, a predação. 

Vocês não são livres a partir do instante em que dependem de uma circunstância, qualquer 

que seja, mesmo o Wesak, mesmo a Ascensão da Terra. 

Mas, é claro, como vocês sabem, a liberação é total, para todas as consciências. 

 

Por que você se incomoda, então? 

Além disso, é a liberdade de cada um festejar tal festa ou tal festa, ou aderir a tal religião ou 

a tal religião. 

Porque aí, caso contrário..., vocês sabem e, talvez, vocês vivam que é um confinamento, 

mas, para essas pessoas, o que é que vocês sabem disso? 

Talvez seja, justamente, ao ver a consciência delas e sua energia subtraídas por esses 

sistemas de predação, que é graças a isso que elas vão despertar. 
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Ser livre é, antes de tudo, respeitar a liberdade de cada um. 

Em nome de que vocês levariam pessoas em seu próprio destino? 

A Liberdade é para todo mundo. 

Não há boa conduta e má conduta, está superado tudo isso, há estado de ser, estado de 

Amor, ou não há. 

É tudo. 

 

Questão: para esclarecer a questão, há um modo mais adequado para festejar a festa 

do Wesak? 

 

Eu os aconselho, sobretudo, a não festejá-la. 

Mesmo quando eu falei de festas da Ascensão e de Pentecostes deste mês, eu falei da 

energia principial original da história de Cristo, mas mesmo essas energias foram alteradas, 

é claro. 

É claro que vocês sentem que não há mais energia no solstício de verão, no solstício de 

inverno etc., e em algumas festas religiosas. 

Mas, aí também, o veneno está inserido. 

Não sejam mais tributários, mesmo de uma religião, de uma festa ou de que quer que seja. 

Vocês não podem pretender ser livres e fazer, ainda, não sei, rituais. 

Ou vocês fazem rituais para liberar sua pessoa, e sua pessoa fique melhor, isso sim, é, 

mesmo, recomendado tratar-se, não há qualquer antinomia, mas, ao nível dos mecanismos 

do Espírito, você vai festejar Wesak por quê? 

Para que seus legumes cresçam melhor? 

Não... (inaudível), o Wesak nada lhe aportará, a Ascensão nada lhe aportará. 

 

Questão: o que significa, quando de uma meditação, receber na mão esquerda sete 

gotas de sangue de Cristo? 

 

É uma belíssima bênção de Cristo. 

É muito simples, isso a remete – e, eu diria, que isso a deixa procurar, por si mesma – às 

sete chagas de Cristo, há cinco mais duas. 

Vocês as conhecem, hein?: as mãos, a coroa de espinhos, o golpe de lança no fígado e os 

pés, mais o Coração. 

Isso quer dizer que você é convidada por Cristo a andar em Seus passos. 

Isso significa, também, como o disse Gemma e como o disseram outras esposas, entre 

aspas, de Cristo, que Cristo pede-a em casamento, mas é um casamento que nada tem a 

ver com o humano, hein? 

 

Vocês sabem, Cristo pode pedi-los em casamento de diferentes modos. 

Eu creio que as Estrelas exprimiram-se bem em sua vida, mas, também, recentemente, 

sobre esse processo. 

É por isso que nós temos empregado a palavra KIRISTI, a raiz do Gina Abdulsumério, para 

não fazer referência, mesmo se seja verdadeiro, ao Cristo histórico, porque isso foi muito 

especulado, essas histórias. 

 

Questão: por vezes, quando de uma meditação ou de um momento tranquilo, 

aparecem pontos brilhantes sobre a pele. 
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É a Luz que entra, que se acumula. 

Portanto, isso faz parte, também, dos sinais de que eu falei. 

Eu lhes falei de dores muito pontuais, como golpes de agulha. 

Isso pode tomar o coração, pode tomar as Portas, as Estrelas, as mãos, os pés, isso, 

também, é a Luz. 

Lembrem-se de que o corpo de Existência emite uma irradiação que não vai, 

verdadeiramente, dar prazer ao corpo carbonado, são as irradiações gama. 

Você sente a radioatividade, simplesmente. 

 

Questão: eu via, sobre a pele, como que pequenos pontos de diamante. 

 

Perfeitamente. 

São as partículas adamantinas, e a reação da pele dá, em alguns lugares, um pouco como 

quando você transpira em um lugar e a luz brilha em cima, isso dá pontos de luz, é a 

verdade. 

Isso corresponde ao processo de transmutação alquímica pelo processo que descreveu 

Nicolas Flamel, a sobreposição e a fusão do Fogo vibral e do fogo vital, que deixa parecer e 

aparecer o Fogo Ígneo. 

E essas partículas, que não são as partículas adamantinas, que são pontos de luz 

extremamente brilhantes, é exatamente isso, isso faz parte do Fogo Ígneo. 

 

Questão: se isso coça por toda a parte no corpo, é a mesma coisa? 

 

Sim, se você não tem pulgas, efetivamente – não, quando eu digo pulgas, se não há 

doença, isso pode ser, também, um sintoma, coceiras intensas que viajam ou que 

permanecem em um lugar. 

Na condição, é claro, que isso não seja uma doença ou pulgas, hein? 

 

Questão: falou-se de uma epidemia de sarna na França. 

Isso tem, talvez, uma relação com isso, que muitas pessoas coçam-se, nesse 

momento? 

 

Isso pode ser uma doença, ou isso pode ser a Luz, ou isso pode ser preliminar à Luz. 

Como eu disse que nada acontece por acaso em sua vida, e na humanidade, de uma 

maneira geral, tudo é significativo. 

Talvez, efetivamente, o micróbio da sarna esteja perfurando a pele para que a Luz penetre 

melhor. 

 

Questão: os numerosos flashes de luz que aparecem, nesse momento, sem 

tempestade, têm uma incidência sobre o corpo físico ou o corpo de Existência? 

 

É claro, são flashes de irradiações gama, ou são as primícias da chegada visível de Nibiru, 

e do Sol, que emite irradiações específicas, quando Nibiru aproxima-se, é lógico. 

Aí, não são mais partículas adamantinas que se depositam tranquilamente, hein? 

Não é a mesma velocidade de luz, digamos. 

 

Questão: os incidentes são maiores no corpo físico ou no corpo de Existência? 
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Ambos. 

No corpo físico é responsável de dores, de problemas tais como os descritos há pouco, mas 

isso vem fortalecer, se posso dizer, a emanação do corpo de Existência. 

 

Questão: diz-se que Nibiru vai aparecer de repente. 

Ele está escondido pelo Sol, nesse momento? 

 

Ele está escondido pela irradiação do Sol, porque tudo gira na mecânica celeste. 

O Sol gira sobre si mesmo, a Terra gira sobre si mesma e gira em torno do Sol, a Lua gira 

em torno da Terra e Nibiru, que não se desloca no mesmo plano do eclíptico, gira, ele 

também, e, portanto, as posições relativas mudam. 

O que vocês observam, por vezes, que são vistas nas fotos, são as imagens-fantasmas, 

não vamos entrar nos detalhes, vocês olhem isso na internet. 

Entretanto, é claro que isso será visível ao lado do Sol. 

Mas não haverá qualquer dúvida, tranquilizem-se, quando isso for visível, os feijões serão 

cozidos, como se diz. 

 

Questão: foi dito que se podia estar na Unidade e bulímico, você poderia 

desenvolver? 

 

Eu nada compreendi, enfim, eu ouvi tudo, mas eu nada compreendi. 

Pode-se estar na Unidade e ser bulímico, assim como se pode estar na Unidade e 

anoréxico, isso nada tem a ver. 

Crer que porque você vive a Unidade, você terá a imagem de um sábio com a veste branca, 

que sorri todo o tempo e tudo, é uma heresia. 

Isso são mestres de má qualidade. 

A Unidade é independente de circunstâncias, de sua idade ou de sua apresentação. 

Caso contrário, você desempenha, ainda, um personagem. 

Portanto, é similar para a bulimia, a anorexia ou não importa o quê. 

Qual é a relação? 

 

Eu confirmo, portanto, mesmo se não seja eu que o disse, que se pode estar na Unidade e 

que se pode ter coisas que podem parecer, do ponto de vista da personagem, anormais. 

Você pode estar na Unidade e ter tiques. 

Você não é obrigado, na Unidade, a ter um sorriso permanente, vinte e quatro horas por dia. 

Olhe, pode-se dizer, por exemplo, que Ma Ananda Moyi era anoréxica. 

Ela nada comia, às vezes, ela comia dois a três grãos de arroz. 

E eu não falo de outros místicos, sobretudo, junto às mulheres, que nada comiam. 

Portanto, pode-se dizer que se pode estar na Unidade, no Si, e anoréxico – ou bulímico, 

olhe Buda. 

 

A verdadeira Unidade não é concernida pela pessoa. 

Aquele que vive, integralmente, o Si, vive normalmente. 

Ele não está olhando para não fumar, para não beber, para prestar atenção ao que ele diz, 

ele é espontâneo e natural. 

Isso são as imagens e as representações que muitos irmãos e irmãs têm, ainda, na cabeça, 

na qual é preciso que o hábito faça o monge e que a apresentação e o comportamento 

estejam em acordo com uma noção de harmonia e tudo. 
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Mas estar na Unidade não é isso, mesmo se isso se traduza no exterior, mas isso vai 

traduzir-se não por uma aparência ou por um comportamento, isso vai traduzir-se por uma 

atmosfera que vocês vão sentir. 

Se você olha tanto meu exemplo como se você olha no Oriente, do lado de Bidi, de Sri 

Aurobindo, as pessoas que se aproximaram desses seres realizados, liberados, não tinham 

necessidade de apresentação. 

Isso se sente imediatamente, é algo que os abre, que lhes dá uma impressão de imensidão. 

A bulimia, a anorexia nada têm a ver aí. 

 

Não é preciso crer em tudo o que lhes apresentaram algumas imagens específicas de 

alguns mestres, e mesmo alguns que eram cômicos, como nosso amigo Osho, com seus 

trajes extravagantes. 

Era um jogo, mas ele jamais se apoiou nisso para promover-se. 

Eu usava o branco, mas não era para promover-me, é porque eu suportava apenas isso. 

Não sejam tributários de imagens, há perfeitos golpistas que se apresentam em vestes 

laranja, há seres que são anjos e que vão apresentar-se como mendigos, que lhes pedem 

uma moeda na rua. 

Não sejam tributários das aparências ou dos costumes e dos trajes, ou dos rituais. 

Será, sempre, uma pessoa que pensa isso, que ela deve ser assim, ou de outro modo, mas 

isso é falso. 

 

Questão: nós temos a imagem de Cristo, que é uma imagem de beleza, e você mesmo 

era muito belo, e parecia muito saudável de corpo e de espírito, portanto, é a imagem 

que se tinha de você. 

 

Obrigado. 

 

Questão: havia uma adequação entre seu corpo e seu Espírito, seu traje, seu aspecto. 

 

Perfeitamente, mas há os que eram feios. 

Se você olha Bidi, ele era muito menos belo do que eu. 

E, no entanto, ele era liberado. 

Eu jamais pretendi ser liberado, em minha vida, eu era realizado, ou seja, eu havia vivido o 

Si. 

O Absoluto, eu fiz apenas evocá-lo, em algumas conferências, porque eu ali não tive 

acesso, mas o Si integral bastava-me, amplamente. 

Mas minha vestimenta e meu aspecto elegante eram ligados a mim mesmo, mas não para 

mostrar uma imagem. 

Caso contrário, eu teria colocado um chapéu bizarro como Osho e um relógio bizarro, como 

ele. 

E, depois, há os que jamais se vestiram. 

Se você visse Um Amigo em sua vida, quantas vezes eu lhe disse para ir vestir-se. 

 

Os seres realizados ou liberados não procuram mostrar uma imagem. 

É claro, isso se vê no olhar, isso se vê na energia que é emitida, mas a aparência... 

Vocês sabem, vocês podem estar ricamente vestidos e estar completamente corrompidos 

no interior. 
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É claro, é melhor se há uma adequação, é mais agradável para os outros mostrar uma 

imagem preparada. 

Mas não era isso o essencial, é claro. 

 

Questão: qual é a importância do sofrimento físico e psíquico em nossas vidas? 

 

Muito importante. 

Isso não quer dizer que seja preciso procurar o sofrimento, mas se um sofrimento está aí, é 

um fator de superação, porque o sofrimento obriga-os ou a procurar uma solução ou a 

assumir-se ou a superar-se. 

Portanto, é uma oportunidade. 

 

Mas não é por isso que seja preciso pedir o sofrimento, é claro. 

Tudo depende de sua resistência interior, o modo pelo qual você é flexível ou rígido, 

confinado ou a caminho de liberação. 

Mas eu o lembro de que, quando você é liberado, mesmo se você sofra, você não é afetado, 

qualquer que seja o sofrimento, mesmo aquele da morte do corpo. 

 

Questão: você pode falar do som AUM que você cantava em sua vida? 

 

Sim. 

Eu não desenvolverei isso mais, porque o som AUM foi uma inversão específica. 

Portanto, o que eu acreditei em minha vida, porque havia, efetivamente, um aspecto 

energético, encontrou-se comprometido quando eu cheguei e mantive..., primeiro, o 

aprendiz de Melquisedeque que eu era, até que Orionis cedeu-me o lugar. 

Isso faz, às vezes, como dizer..., você «cai do alto», e é aí que você se apercebe, 

realmente, que tudo o que está presente na superfície desse mundo é falsificado, sem 

exceção alguma. 

Isso quer dizer que, em definitivo, quaisquer que sejam os elementos sobre os quais você 

se tenha apoiado, bom, por exemplo, eu falava muito dos Sefirots e da Cabala, tudo isso foi 

recuperado pelos Arcontes. 

É claro que é uma ferramenta de progressão maravilhosa, mas, a um dado momento, você 

percebe que não há progresso, há verdade ou não verdade e que isso não depende de uma 

ferramenta de progresso, qualquer que seja. 

 

Isso eu não percebi em minha vida, eu o percebi depois, contrariamente a Bidi ou, por 

exemplo, a Sri Aurobindo, que se aproximou muito, muito perto da fatuidade, eu quero dizer, 

mesmo de seus poemas e de tudo o que ele escreveu. 

Era verdadeiro, era apaixonante, mas falso, não o que ele escreveu, porque tudo o que é 

verdadeiro nesse mundo, tal como ele era, à época, é recuperado, instantaneamente, pelos 

Arcontes, quer sejam as religiões, quer seja a magia e tudo o que se pode imaginar. 

 

É por isso que nós insistimos, regularmente, progressivamente, de maneira cada vez mais 

importante, para dizer-lhes que tudo está dentro, porque o coração não os engana, jamais. 

Mas se seu coração apoia-se em conhecimentos exteriores, você será, sempre, enganado 

pelos conhecimentos exteriores, qualquer que seja seu bom coração. 

As muletas são muletas, úteis, mas, a partir de certo momento, elas se tornam uma 

armadilha e uma prisão. 
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Então, é verdade que é melhor falar de Cabala do que ir construir canhões, mas o resultado, 

em definitivo, é exatamente o mesmo: confinamento. 

 

Questão: o primeiro grito e o último gemido são a mesma coisa? 

 

Bem, em dois sentidos diferentes. 

Em um sentido, é a alma que penetra e, no outro sentido, é a alma que sai. 

O processo de encarnação, no momento em que há o primeiro grito, é o momento em que a 

alma envia os últimos fios de Luz. 

A alma é encarnada no corpo através de doze fios de Luz ao nível do que foi nomeada a 

Porta Unidade e doze fios de Luz ao nível do que foi nomeada a Porta AL, ao nível dos 

chacras da alma e do Espírito. 

Quarenta dias antes da concepção, a consciência está presente. 

No instante preciso da concepção, dois fios de Luz são emitidos à alma, assim que há fusão 

dos dois gametas. 

Os vinte e dois outros fios de luz apenas descem para fixar-se definitivamente no corpo no 

momento do primeiro grito. 

O último gemido, o último suspiro é o momento em que a alma e a consciência saem do 

corpo, e no qual os fios de Luz, se havia uma alma, para a maior parte dos seres humanos, 

exteriorizam-se. 

Aliás, eu creio que há cientistas que conseguiram verificar a variação de peso que sobrevém 

no momento do último gemido. 

Isso é muito, muito preciso, é da ordem de alguns microgramas ou miligramas, mas é algo 

que já foi verificado. 

 

Era a última questão, eu creio. 

Bem, caros amigos, eu vou, agora, propor-lhes um momento muito curto de bênção e de 

comunhão. 

Eu os amo, todos, sem qualquer exceção, de maneira indizível. 

Eu lhes digo até muito em breve, para a sequência das aventuras. 

 

 

… Silêncio… 

 

Até logo. 

 

(*): Protocolo de Liberação memorial dado por Ramatan: 

http://www.lecollectifdelun.com/t3999-Protocole-de-lib-rations-m-morielles.htm 

(http://leiturasdaluz.blogspot.com/2016/05/protocolo-de-liberacoes-memoriais.html) 

 

Video: Link YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=CAwV0H74kgU&feature=youtu.be 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t3999-Protocole-de-lib-rations-m-morielles.htm
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2016/05/protocolo-de-liberacoes-memoriais.html
https://www.youtube.com/watch?v=CAwV0H74kgU&feature=youtu.be
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ANAEL – Parte 1 – Maio de 2016 

 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

 

 

Eu sou Anael, Arcanjo, Arcanjo da Relação e do Amor. 

Bem amados filhos da lei de Um, aqui como por toda a parte nessa Terra, em qualquer 

horário e em qualquer lugar, eu me dirijo a vocês como porta-voz do conjunto de Arcanjos. 

Recebam a bênção de minha radiância, assim como eu acolho sua radiância de Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Por minha presença em vocês, revelada ou que se revela, eu venho facilitar o que deve sê-

lo no reencontro, em vocês, entre o efêmero e o Eterno. 

Eu venho, pela doação da Graça, pelo Espírito do Sol e o Coro dos Anjos, consumar o que 

deve ser consumado em sua consciência, em sua alma ou em seu Espírito. 

Pelo Fogo Ígneo da Verdade, pelo batismo do Espírito Santo completo, que toca o que 

vocês são e que desperta o que deve sê-lo, eu venho, por minhas palavras, por minha 

Presença e por meu Silêncio, ressoar, em vocês, o canto da Ressurreição. 

 

Como o Arcanjo Uriel disse, eu venho cantar, em sua dança interior, aquela da vida livre e 

liberada, o canto do Êxtase e do contentamento. 

Então, juntos, nesse tempo como em todo tempo, e nesse lugar como em todo lugar, eu 

desvendo, em vocês, o átomo principial, Fonte das Fontes, que faz exultar a potência do 

Amor infalível e eterno. 

Assim, colocado aqui como alhures, eu abro, em vocês, anunciando as Trombetas da 

Ressurreição e o canto da Liberdade, acendendo a chama que jamais pode apagar-se, que 

se vivifica por si mesma no Fogo Ígneo de sua divindade. 

 

Eu me dirijo, pessoalmente, a cada um de vocês, não à pessoa que escuta, mas àquele que 

ouve, além de minhas palavras, esse canto da Ressurreição. 

Na hora em que o abalo final vem pôr fim à farsa do jogo, eu desvendo, em vocês, a fusão 

das estruturas nomeadas Existência, no ponto central de seu coração, coração do Amor, 

Amor no coração. 

 

Então, eu lhes digo: escutem, ouçam, vejam e percebam a realidade final, além de toda 

pessoa, de todo jogo e de toda aparência, para que cessem os simulacros do Amor, para 

que viva o Amor verdadeiro, tal um fogo que sacia e inextinguível. 

Eu deposito, em seu coração, o altar de Cristo e o altar da Verdade. 

Eu coloco, em cada um de vocês, a aliança dos Elementos, a aliança de Fogo, a aliança do 

Amor, no respeito de sua liberdade, no respeito de sua Presença. 

Bem além das palavras pronunciadas, bem além de toda compreensão, eu me dirijo a 

vocês. 
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No instante em que tudo está consumado no Templo interior e em que tudo se desvenda no 

silêncio da felicidade, em vocês, nesse instante e a cada instante para a Eternidade, o canto 

da Ressurreição despertou sob os seus passos como em sua cabeça, o que põe em aliança 

o céu e a Terra, a fusão dos Éteres. 

 

Eu porto à sua consciência a verdade de seu ser, que não deixa mais lugar para a mínima 

dúvida, para a mínima espera, para o mínimo fim. 

Nessa doação da Graça, e a mandado da Fonte, eu abro as portas da Ressurreição, que 

prepara o caminho para Aquele que foi, que é e que será. 

Eu destranco sua forma, para que nenhum apego possa existir no momento do Apelo. 

Assim, neste dia, eu os chamo a render as armas da luta, as armas da dúvida, as armas da 

pessoa, para que Cristo possa revesti-los com sua veste de Eternidade, com seu esplendor 

de Filho Ardente do Sol revelado na superfície desse mundo, tal uma luz que brilha por si 

mesma, no fim desse ciclo, o que conclui, nesses dias, as tribulações, as dúvidas e as 

errâncias de cada um de vocês. 

Em seu coração eterno, eu dirijo a Graça e a bênção eterna da Vida e do Amor. 

 

Então, eu lhe digo, como foi dito há dois mil anos: levante-se e ande. 

Eleve-se, aqui e agora, acima das condições e dos limites, o que lhe dá a descobrir, além 

dos jogos da consciência, a verdade do que, talvez, você já tenha procurado ou realizado. 

Eu venho irradiar, em cada coração, a doação da Graça perpétua. 

O canto do céu e da Terra, que aparece em múltiplos lugares dessa Terra, assinala, para 

vocês, o tempo do Apelo e de sua resposta, que queima, assim, os últimos resíduos do 

opaco e do sombrio ligados ao confinamento e à sua condição nesse corpo de carne. 

 

Eu venho assisti-los na Ascensão da carne e de sua consciência, na qual tudo é liberdade 

de escolha como de posição. 

Eu venho embriagá-lo com perfumes da Graça, do Coro dos Anjos. 

Pela ardência do Sol, eu deposito, em você, o labor de Miguel, não mais, unicamente, em 

seus céus, mas em seu coração. 

Eu traço, assim, em seu coração, o caminho da Leveza, o caminho da Verdade, traçado em 

sua eternidade a partir de sua origem até o que não tem qualquer fim e qualquer origem. 

Perceba e viva, sem apegos e sem lamentos, sem medos e sem apreensão, a majestade da 

Vida. 

 

Assim nós partilhamos, aqui e por toda a parte alhures, nesse instante e a cada instante, o 

coração Ascensional, ao qual você irá em breve, na liberdade de movimento, de vida, de 

tempo e de espaço, na condição de estar plenamente presente, não à sua história, mas na 

rocha da certeza do que você é, do que você foi e do que você será, para que você perceba 

e viva que nada há a aguardar nem a esperar no efêmero desse mundo, e que a única 

liberdade vem de seu coração e do Amor que você é. 

 

Ao elevar, em você, a Cruz cardinal dos quatro Éteres, perceba, além de qualquer imagem, 

de qualquer energia, a verdade e a beleza de toda a vida. 

A você, Semente de Estrela, é tempo de deixar aparecer a Estrela que você é, fora dos 

limites de toda forma, de todo jogo e de toda história. 

Ao convidá-lo a colocar-se na rocha do Amor imutável, que desperta, em você, o que lhe 

parece, ainda, dormir, eu o convido, no espaço em que nenhum medo pode ser suposto 



83 
 

nem, mesmo, evocado, o que lhe permite dançar no coração da Eternidade, no coração da 

Vida. 

 

Nesse tempo da Terra abrem-se as portas, não, unicamente, as suas, mas aquelas 

presentes na Terra, o que favorece o acolhimento do céu e do Espírito até o núcleo 

cristalino da Terra, como em seu núcleo eterno, o que acompanha, assim, o parto e a 

libertação da Terra. 

Assim, seus olhos descerram-se, o que não deixa mais espaço para a palha ou a trava, o 

que lhe dá a clara visão de sua verdade, da verdade de cada um, da verdade da vida e do 

Amor em ação e em manifestação, o que o conduz para onde não há esforço nem 

pensamento, nem desejo nem aspiração, onde tudo é perfeito e onde tudo é perfeição. 

 

Revestido de seu corpo de glória, você é, então, o porta-estandarte não mais da Luz, mas 

do Amor livre e liberado de todo entrave, que consome cada laço ligado à natureza desse 

corpo e não à natureza de sua história, que põe fim, assim, às últimas compartimentações 

decididas há muito tempo e para as quais você não foi consultado, o que lhe mostra, assim, 

o caminho do perdão que seu coração dá a cada um como a cada estrutura, como a cada 

erro ou a cada caminho de desvio – quer seja o seu ou aquele do outro importa pouco, 

porque tudo é Um. 

É tempo, agora, de vivê-lo, de maneira lúcida e humilde. 

 

Assim, cada um de vocês, hoje, vive sua reconexão à fonte de vida nesse mundo, no núcleo 

cristalino de Sírius, que ilumina o Templo de sua eternidade, que vem apagar e que vem 

fazer desaparecer toda lógica desse mundo, e as substitui pela lógica do Um e da lei de Um, 

inundando cada recanto desse corpo que você habita, para que se eleve de você o Fogo do 

Amor em seu Coração Ascensional, que acende, então, de maneira visível, seu corpo 

Ascensional, tal uma língua de fogo colocada sobre sua cabeça e em seu coração, o que o 

faz esquecer-se de toda dor que se dissolve pelo bálsamo do Amor e o bálsamo da 

Verdade. 

 

Você, onde quer que você esteja, lembre-se do que você é além de toda aparência, de toda 

forma e de toda imposição. 

Assim, ao oferecer-se a si mesmo, à sua própria liberdade, você redescobre o Éter de vida, 

no qual nada é desviado, no qual nada é escondido. 

No Espírito do Sol, no Coro dos Anjos canta, em você, a verdade do anjo, a verdade do 

Silêncio, que o conduz a despojar-se de tudo o que o obstrui e obscurece, que se torna, 

então, a rocha de Sua Presença e o Templo de Sua Presença, o que faz queimar tudo o que 

pode frear, tudo o que pode opor-se, em você como em cada irmão, humano ou não 

humano, em qualquer história que seja. 

A mesma liberdade oferece-se, assim, a cada um, no espaço em que não há mais nem 

primeiro nem último, porque tudo se resolve e tudo se revela. 

 

O céu junta-se à Terra e a Terra junta-se ao céu, na Terra como em seu céu do mesmo 

modo, e com a mesma evidência, na mesma sinfonia da Liberdade na qual cada um aporta 

sua nota, tão diferente e, no entanto, tão idêntica, aí, onde tudo é Um. 

Assim, eu abençoo sua chama, essa língua de fogo que renasceu acima de sua cabeça e 

acima de seu coração. 
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Amado do Um, desperte. 

Qualquer que seja o jogo que você tenha jogado e que você joga, veja, claramente, seu 

átomo embrião, veja, claramente, as facetas do diamante de seu coração e abra, 

definitivamente, a porta da Ressurreição que está aí. 

Eu o convido e eu me convido à celebração. 

 

Perceba, mesmo, quando minhas palavras apagam-se, o inefável de sua condição, que não 

depende mais de qualquer condição desse mundo nem de qualquer restrição dessa 

dimensão na qual você se tem presente e em pé. 

 

Abra seus braços para acolher Aquele que vem, como cada um de seus irmãos e de suas 

irmãs humanos, ou não humanos, na mesma chama, no mesmo perdão, na mesma 

verdade. 

Deixe resplandecer, em sua face efêmera desse mundo, o brilho Daquele que está aí, para 

que nada possa parar ou refrear você. 

 

… Silêncio… 

 

Tudo está consumado, nos céus como na Terra, porque a junção está realizada, o que 

permite ao coração do Um elevar-se em cada um de vocês. 

Eu deposito, em você, a minha Presença e a minha radiância. 

Eu saúdo, em você seu levantar do túmulo, eu saúdo, em você, o que renasceu, eu saúdo, 

em você, o princípio da consciência Una da Fonte e de toda dimensão. 

 

Você, aqui como alhures, eu me dirijo a você pela língua do Verbo, a língua de Fogo, para 

dizer-lhe isso: 

 

… Silêncio… 

 

Filho do Um, Cristo ressuscitado, na humildade dessa carne perecível e corruptível, você se 

mostra a si mesmo na incorruptibilidade do Espírito, que o forja no Amor indestrutível e 

incondicionado. 

No Verbo do Verdadeiro, que não sofre qualquer discussão e qualquer dúvida, deixe seu 

coração aberto nesse espaço, no qual nenhum passado desse mundo pode atingi-lo e no 

qual nenhuma carne corruptível pode diminuí-lo. 

Assim é a promessa do céu, na qual nenhum inferno e nenhum paraíso estão presentes, 

porque só a beleza habita-o, em toda dimensão, em toda forma eterna como na ausência de 

forma. 

Eu traço, em você, os sulcos da Eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Assim, o Verbo fez-se carne e sua carne faz-se Verbo, que se transmuta, ela mesma, no 

Éter de plenitude do corpo de Existência e em seu átomo embrião do mesmo modo. 

 

Assim, aqui como alhures, independente de qualquer tempo, a Ressurreição revela-se, 

percebida em você e vista por você, para que ninguém possa ignorar. 
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Aquela que vem falar-lhes em sua intimidade, e chama-os à felicidade dos três dias e das 

três noites, para que nunca mais haja noites nem alternância. 

 

No Éter pleno e inteiro dos céus unificados, eu lhe dou bem mais do que a minha Paz. 

Perceba, acolha e aquiesça. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse instante em que as próprias palavras portadas pelo Verbo não fazem mais sentido, 

substituídas pelo Único em toda direção, em cada parcela da Terra como em toda direção e 

cada parcela de sua carne, e prepara suas células como sua consciência para Aquela que é 

Rainha dos Céus e da Terra. 

 

… Silêncio… 

 

Assim consome-se o perecível, nessa alquimia final e primordial de sua Ressurreição. 

O tempo das tribulações, dos erros e das errâncias, quer elas estejam em você ou na 

sociedade desse mundo, não têm mais lugar de ser, consumidas pela mesma chama de 

Amor que se eleva da Terra e que se abaixa do céu em seu coração. 

 

… Silêncio… 

 

E no ritmo de nosso silêncio, isso cresce sem limite e sem fim. 

O próprio sopro de sua respiração torna-se Verbo de Amor. 

Perceba-o. 

 

… Silêncio… 

 

Aqui, imediatamente, alhures e todo o tempo, qualquer que seja o tempo consumado, que 

põe fim ao próprio tempo. 

 

Assim, eu lhe falo da voz dos Arcanjos em uma única voz, no mesmo Fogo, no mesmo 

Verbo, no mesmo Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Coloque-se, assim, no Amor. 

Deixe o Verbo da Ressurreição cantar, em você, o canto da libertação. 

Em seu coração palpitante, vibrante e aquecedor, a Alegria sem razão é seu único objeto e 

sua magnificência. 

Pelo Verbo de Cristo e em presença de seu Verbo, que comunga a si mesmo e a cada um 

com a mesma elegância e a mesma exatidão, recolhamo-nos, aqui e por toda a parte, nessa 

oração do coração silenciosa, que se reencontra e que nada mais tem a pedir do que estar 

aí, apesar de toda aparência, apesar de todo sofrimento, que amplifica a Alegria sem 

medida comum com as alegrias efêmeras de sua vida ou de suas vidas nesse mundo. 

 

Perceba e viva. 
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… Silêncio… 

Meu próprio Verbo, que não é outro que não seu Verbo, como aquele de Maria, de Cristo e 

de Miguel, como de toda voz que se eleva na infinidade dos Mundos Livres. 

Nós somos Um, nós somos o Amor, nós somos a Paz, nós somos o que abençoa e o que é 

abençoado. 

 

… Silêncio… 

 

Abra-se. 

O tempo é chegado de florir e de depositar os perfumes da rosa eterna em cada olhar, em 

cada passo, em cada sofrimento, aplicando, assim, o bálsamo sutil do canto da Vida e da 

verdade do Amor. 

Seu Verbo e meu Verbo são os mesmos, em qualquer sotaque e em qualquer língua, quer 

seja a língua dos anjos ou a língua do homem, como na língua da Fonte, há a mesma 

sinfonia e a mesma harmonia. 

 

Escute, ouça, veja, perceba e viva o sagrado do Amor. 

Porque aí não pode existir hesitação nem tergiversação, aí, onde há apenas Evidência e 

Leveza. 

Escute o Fogo devorador de seu coração, o Fogo do Amor. 

 

Permita-me abençoá-lo, como cada um de vocês abençoa cada outro e cada vida sem 

distinção, do mesmo modo e na mesma Evidência. 

Perceba a vida nova, a Vida verdadeira, na qual nada o segura, na qual nada o limita. 

Assim sopra o Espírito, assim é o Verbo. 

 

Nesse espaço em que toda palavra apaga-se, e deixa apenas a Evidência do Juramento e 

da Promessa, escute o meu Silêncio, escute o seu Verbo. 

Eles são a sinfonia do Amor. 

 

Você, aqui e por toda a parte, o batismo do Espírito está no limiar de seu coração. 

Esteja presente para si mesmo, esteja presente para cada um. 

Reforce-se na fé do Amor e no Verdadeiro do Amor. 

… Silêncio… 

 

Nesse Fogo de Alegria, termina de consumir-se o que não pertence à Verdade e à beleza. 

… Silêncio… 

 

Eu sou Anael, Arcanjo, Arcanjo do Amor e da Relação, e eu o deixo sozinho, no espaço em 

que você jamais está só, porque tudo ali está. 

Eu abençoo a sua Presença, você, que renasce outra vez. 

 

Eu lhe dou a Paz de Cristo e eu acolho cada um de vocês em sua Morada de Eternidade. 

 

Eu o abençoo e eu o saúdo, no Amor e no Verdadeiro. 

 

… Silêncio… 
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ANAEL – Parte 2 – Maio de 2016 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

 

 

Eu sou Anael, Arcanjo. 

Eu venho prosseguir não o que eu vibrei anteriormente, mas, bem mais, para responder às 

suas interrogações, lógicas e humanas, concernentes à sua Ressurreição. 

Se há, em vocês, questões, então, eu responderei com prazer e com alegria. 

 

… Silêncio… 

 

Esperando suas questões, eu esclareço que a Ressurreição de que é feita referência, com a 

ajuda dos outros Arcanjos, do Espírito do Sol e do Coro dos Anjos, é, efetivamente, a 

Ressurreição do Espírito, na qual nenhuma carne pode entravá-los nem limitá-los, se tal é, 

assim, sua concepção de Liberdade e sua vivência. 

Cristo disse: será feito a cada um segundo sua fé, segundo seu lugar e segundo sua 

consciência. 

 

Eu os escuto. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: qual será nossa vida após a Ressurreição? 

 

Bem amada, ela será profundamente diferente, porque existem numerosas moradas na 

Casa do Pai. 

Assim, cada um, a cada um de vocês será feito, exatamente, segundo sua fé e segundo sua 

liberdade. 

Tudo será renovado. 

A Terra, como vocês sabem, estará em outra dimensão, e vocês mesmos estarão, em 

definitivo, onde os leva sua consciência, onde os porta sua liberdade. 

Não é possível, portanto, dar, a cada um, a localização. 

De qualquer forma, e isso vocês sabem, cada um de vocês reencontra a Liberdade no 

momento da Ascensão da Terra. 

Trata-se, portanto, realmente, de uma libertação das redes da ilusão, qualquer que seja ela. 

 

Não existe, portanto, qualquer solução de continuidade em relação ao que lhes era 

conhecido no mundo falsificado. 

Não procurem qualquer marcador. 

O Desconhecido – que começa a ser-lhes conhecido – não lhes permite supor, imaginar ou 

sonhar qualquer perpetuação da ilusão desse mundo, nessa carne desse mundo. 

Isso foi explicado, desvendado, amplamente, durante numerosos anos. 

A Ressurreição leva-os à Liberdade, às suas linhagens, à sua origem, à nova Terra ou ao 

Absoluto. 

A Liberdade não pode obstruir-se de qualquer laço efêmero desse mundo. 
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Trata-se, portanto, da verdadeira Liberdade, daquela que não sofre qualquer apego, 

qualquer laço nem qualquer memória ligada a esse mundo. 

Nada há a salvar, porque aquele que quiser salvar a própria vida, antiga, perdê-la-á. 

Só a verdadeira Vida será possível. 

 

Os sinais da Terra, os sinais do céu, os sinais de sua carne tornam-se cada vez mais 

patentes e cada vez mais evidentes. 

O que você precisa mais? 

 

A segunda parte da questão era...? 

 

Questão: será a felicidade eterna? 

 

Bem amada, no batismo do Espírito, na descida do Espírito, em sua totalidade, o que pode 

existir mais do que a felicidade eterna, do que o Amor eterno e do que a Liberdade? 

O que há de maior do que conhecer os Mistérios, do que conhecer o que lhes é 

desconhecido, reencontrarem-se a si mesmos? 

Nenhum prazer desse mundo, mesmo o mais extraordinário, pode igualar essa Liberdade. 

 

Questão: aquele que quiser salvar sua vida antiga, perdê-la-á; o que é daquele que 

não quiser salvá-la? 

Perdê-la-á, também? 

 

Sim, mas o sentimento de perda existe apenas para aquele que é apegado à sua forma, 

apegado à sua história. 

O que está aí, agora, nessa Terra, nada mais tem a ver com o que vocês nomeiam a morte 

e o renascimento em reencarnação. 

Lembrem-se de que cada ser humano, encarnado nessa Terra, apenas pode subsistir 

porque existe uma busca espiritual ou porque existe, diferentemente, uma necessidade de 

perpetuação, mas lembrem-se, contudo, de que a morte é o lote comum da encarnação em 

mundos dissociados. 

O que chega não é, certamente, a morte, mas, sim, a Liberdade. 

 

Em nome de qual princípio cada irmão e cada irmã, humano, que tenha vivido o Apelo de 

Maria, podem permanecer apegados ao que é falso? 

Se não é sua falsidade para si mesmo, que terá necessidade de purificar nos mundos 

carbonados unificados ou através das tribulações dos tempos finais, entre o Apelo de Maria 

e a dissolução desse mundo. 

Em que a alma humana tem necessidade de uma perpetuação, de uma história qualquer, 

quando ela reencontra a Liberdade? 

 

Nada há a salvar, nada há a perder, há apenas a ser. 

E aquele que «é» não pode, em caso algum, considerar sua morte como algo de lúgubre ou 

de terrível. 

Só o ignorante, só aquele que se enganou a si mesmo, perpetuando-se através de histórias 

e de crenças, viverá isso, mas isso terá apenas um tempo. 

A Liberdade é para cada um, a Alegria e o Amor são para cada um, no respeito total de sua 

liberdade, de sua alma. 
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Mas não peça o que é impossível, esse corpo não será, jamais, eterno. 

O sentido de ser uma pessoa nada tem a ver com a Eternidade. 

Quaisquer que sejam os prazeres e as experiências que foram realizados nesse mundo, 

eles tocam, definitivamente, ao seu fim. 

Aquiesça a isso, então, abrir-se-á a porta de seu coração, em portas duplas, o que lhe dá 

acesso à Verdade. 

Não aquela que você crê, supõe ou sente, mas aquela que não depende de qualquer 

pessoa e, sobretudo, não de sua pessoa. 

 

Assim, eu lhes digo, preparem-se para morrer ao efêmero e para renascer à Eternidade. 

Só a pessoa confinada nesse mundo tem medo de sua morte. 

Aquele que vive o Si, aquele que vive as Coroas radiantes, aquele que é liberado espera 

apenas isso, enquanto é o terror para aquele que se mantém na ilusão da pessoa. 

O que nós podemos aí? 

O que pode o Amor aí? 

Absolutamente nada. 

É a liberdade de cada um. 

 

O Amor não pertence a pessoa alguma, o Amor é livre de toda pessoa, como de todo 

personagem. 

Entenda isso, realmente, não com sua cabeça, mas em seu coração. 

É tempo de deixar cair as ilusões e toda esperança concernente a qualquer imortalidade 

dessa carne, como qualquer imortalidade da alma. 

O Espírito é a única verdade. 

 

Ao nascer nesse mundo, quaisquer que sejam as circunstâncias do confinamento que lhe 

sejam conhecidas, você sabe, perfeitamente, que esse corpo e essa história são destinados 

a retornar ao pó. 

Então, o que você espera? 

Esteja na vida, a partir de agora, e não deixe mais curso às ilusões, às crenças e às 

errâncias. 

Ou, se para você, a liberdade é ao inverso do que eu digo, ser-lhe-á feito, exatamente, 

segundo sua fé, em outro corpo e em outra história, mas liberado, mesmo assim, das 

errâncias e das crenças. 

 

O Amor não sofre mais atraso. 

A Terra é liberada, vocês sabem, os tempos foram descontados. 

Os dois tempos, um tempo e a metade de um tempo, ou os mil, duzentos e sessenta dias 

terminam. 

 

… Silêncio… 

 

Em minha intervenção anterior, eu lhes revelei a percepção do Verbo. 

Se ela não lhe aparece, de qualquer modo, ela se faz em você, quer você queira ou não. 

Quer sua pessoa e seu personagem aceite ou não, estritamente, nada mudará. 

 

… Silêncio… 
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Cristo disse, e havia prevenido vocês: haverá ranger de dentes. 

O que nós podemos aí? 

Nós, no conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, concernente a esse 

Sistema Solar e esse planeta e seus habitantes, fizemos tudo o que estava em nosso 

possível para abri-los à Unidade e à Liberdade. 

Ninguém poderá ignorar isso, no momento vindo, durante os três dias e as três noites. 

 

Lembre-se de que se há medo ou se há incompreensão, isso concerne apenas à sua 

pessoa, mas, de modo algum, à Verdade do que é. 

Os tempos do sofrimento terminam, de maneira irremediável. 

O que pedir mais do que a Liberdade? 

Crer estar sujeito a esse mundo, a esse corpo, a essa forma ou a esse carma é apenas o 

sinal de um sofrimento extremo daquele que não vive, inteiramente, o coração – mesmo se 

isso jamais é dito. 

 

… Silêncio… 

 

Quantos, entre os irmãos e irmãs humanos desse mundo, foram capazes de viver a morte 

com o sorriso e com alegria, o que prova, assim, o apego mórbido à forma, à identidade e 

aos limites que nada têm a ver com o Amor, tal como ele é nos Mundos Livres. 

 

Questão: o que há mais a fazer do que estar na alegria, a esperar os três dias? 

 

Viver. 

Viver, estando lúcido e consciente, e estando, como você disse, na alegria. 

O que você quer fazer mais? 

Nada nem ninguém há a salvar no que é destinado a desaparecer. 

Só a vida no Amor é Verdade. 

Então, viva, e não se ocupe de nada mais. 

Nem de datas, nem de prazos, nem da morte desse corpo. 

Ame, cada um e cada uma, com o mesmo impulso e a mesma intensidade, sem fazer 

diferença. 

Porte o mesmo olhar de amor sobre cada uma das parcelas de seu corpo, sobre cada olhar 

que você encontra, como sobre cada contrariedade em seu caminho. 

Nada há a preparar, nada há a antecipar, nada há a temer, porque o que vem é um grande 

momento de alegria. 

Só a ilusão vê isso com terror. 

 

O Face a Face, sozinho, é, exatamente, o mesmo que aquele que você viveu, inumeráveis 

vezes, a cada morte. 

A grande diferença é que, aí, não se trata da morte, mas de seu renascimento. 

Exceto para aquele que está, ainda, inscrito em uma pessoa que se crê mortal, e que está 

identificado, inteiramente, a essa pessoa. 

 

Pergunte-se porque – exceto em algumas tradições primordiais e, mais especificamente, 

hoje, na sociedade dita Ocidental – a morte jamais é evocada, jamais compreendida. 
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Não há acompanhamento daqueles que partem, ou muito pouco, enquanto bastaria, 

simplesmente, abrir-se ao Amor para não mais ter que reaparecer na ilusão, não ser 

enganado pelo medo do próprio desaparecimento, da própria história. 

Então, nada há a fazer. 

Viva, ame, e faça o que agrada ao Amor. 

 

Questão: um período de adaptação será necessário para a vida do Espírito após esse 

longo período de falsificação? 

 

Bem amado, o período da estase, assim como o período que o sucede, é, justamente, o que 

permitirá a cada ser bem conscientizar-se, se posso dizer, do que ele é. 

Não há, portanto, qualquer preocupação, qualquer atraso e qualquer erro na Inteligência da 

Luz. 

 

Mas lembre-se de que nada do que eu disse, nessa segunda parte, pode ser aceito pela 

pessoa, e isso é muito lógico e natural no que não é natural, ou seja, nesse mundo 

confinado. 

Aquele cujo coração é simples como uma criança, quer ele viva os processos vibratórios ou 

não, passará ao céu e à sua eternidade sem qualquer dificuldade. 

Não haverá período dito de adaptação. 

 

Lembrem-se de que, durante a estase, não haverá mais qualquer identidade nem qualquer 

história, nem, mesmo, outra história que não vocês e vocês mesmos em sua eternidade. 

Isso foi nomeado o Juramento e a Promessa, e é naquele momento que se vive a 

Ressurreição. 

Quer vocês portem, ainda, um corpo de carne, seu corpo de Existência, quer vocês estejam 

em embarcações da Confederação Intergaláctica, quer vocês estejam nos Círculos de Fogo, 

quer estejam nas tribulações, representa, em definitivo, apenas este período de adaptação 

para ajustá-los à sua liberdade, se necessário. 

 

Questão: ser ascensionado é a mesma coisa que a Ressurreição? 

 

Bem amada, a Ressurreição é consecutiva ao Apelo de Maria e à estase. 

A Ressurreição concorre para a Liberação, imediata ou após o período de adaptação, mas a 

Ressurreição não é a Ascensão. 

A Ressurreição corresponde à atualização, à manifestação do Juramento e à Promessa e, 

portanto, ao despertar de sua eternidade e ao Face a Face, o que é nomeado, 

alternativamente, o Julgamento final. 

Não há, portanto, sobreposição ou correspondência exata entre o que eu nomeei a 

Ressurreição, e da qual nós falamos esses dias, e a Ascensão. 

Eu os lembro – e isso foi dito em inumeráveis reprises – de que a Ascensão concerne à 

Terra, mas não concerne ao conjunto da humanidade. 

Em contrapartida, a Liberação sim, concerne à totalidade da humanidade, Ascensão ou não. 

 

A Ascensão. 

Existem diversos caminhos de Ascensão. 

A Ascensão corresponde à passagem de um estado dimensional a outro, transmutação que 

se produz em um corpo de carne; quer ele desapareça ou não, nada muda. 
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Ora, como vocês sabem, muitos irmãos e irmãs na humanidade necessitam, para sua 

liberdade própria, do fato de viver em consciência em mundos carbonados, mas sem que 

haja mais possibilidade de ruptura com o Espírito e, portanto, de confinamento. 

Não há, aí, qualquer retribuição, qualquer carma, qualquer punição, é o livre jogo da 

consciência. 

 

Aceitar ser livre é, também, aceitar que cada um de vocês, quaisquer que sejam suas 

relações, esteja, também, em sua própria liberdade. 

Há, efetivamente, um processo coletivo, mas que não corresponde, para cada um, à mesma 

finalidade, se não é o ato de ser liberado, Ascensão ou não Ascensão. 

Não há mecanismo nomeado Ascensão coletiva, há a Ascensão da Terra e Liberação da 

humanidade. 

Alguns, nessa Liberação, ascensionarão no corpo de Existência, à sua origem estelar, à sua 

linhagem, à sua liberdade absoluta de ser o Último. 

Outros desejarão jogar o jogo da consciência, o jogo da carne e da matéria, porque tal é a 

liberdade deles. 

Nesse caso, não há, propriamente dita (nesse último caso), Ascensão, uma vez que a 

estrutura carbonada permanecerá nesse corpo ou em outro corpo, mas nunca mais com 

ruptura ou separação do Espírito. 

 

Questão: haverá, ainda, mestres ascensionados prisioneiros no próprio ego? 

 

Bem amado, o Comandante e outros Anciões haviam estipulado, durante o ano de 2011, e 

já em suas premissas, no ano 2010, a dissolução da Loja Negra, nomeada Shamballah, 

assim como dos mestres ascensionados que presidiam na instauração da Nova Ordem 

Mundial, prevista pelos maus rapazes, assim nomeados pelo Comandante dos Anciões. 

Esses seres ou juntaram-se às portas da Liberdade e da Liberação – e trabalham ao nosso 

lado – ou serão recondicionados em mundos carbonados unificados. 

Não existe qualquer mestre ascensionado, isso foi uma armadilha, como lhes explicou o 

Comandante. 

 

Foram-lhes comunicadas as leis da alma, as leis desse mundo, mas nenhuma lei do Espírito 

nem, mesmo, a verdade sobre o Espírito. 

Essas leis foram adaptadas aos mundos do confinamento, leis criadas a partir do zero pelos 

Arcontes. 

Isso não existe e não existirá, jamais. 

A própria denominação de mestre ascensionado corresponde a uma falsificação total, quer 

você queira ou não, quer você creia ou não. 

Você terá, de qualquer modo, em breve, a ocasião de dar-se conta disso, por si mesmo. 

A maior parte dos mestres ascensionados foram enganados, eles mesmos, por processos 

nomeados de canalização, que começaram no início desse século, por algumas entidades 

predadoras originais, é claro, da Inglaterra, onde está a famosa rainha mãe, rainha dos 

Arcontes. 

 

Mas tudo isso pertence à história que desaparece. 

É preciso, também, perdoar a essa rainha mãe, e aqueles que foram abusados, e aqueles 

que os enganaram, com a mesma equanimidade e o mesmo sorriso. 
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Questão: é dito que Sananda é o nome cósmico de Yeshua, na Ordem de Shamballah. 

O que é disso? 

 

Bem amado, Sananda, em linguagem suméria, quer dizer o mestre da ilusão. 

Quanto àquele que dirigia o que foram nomeados os mestres ascensionados, Sanat 

Kumara, eu o convido a ver o que dá o anagrama: Satanás. 

 

Lembrem-se do que foi dito durante esses anos passados, que o Si podia conduzir às 

armadilhas espirituais da ilusão Luciferiana, do ego espiritual e do orgulho de querer 

trabalhar para os outros na espiritualidade deles. 

A espiritualidade é livre. 

Alguns diriam, mesmo, que ela é uma trapaça. 

Organizar as coisas, dar as leis da alma, escrever tudo o que foi escrito mantém e é 

destinado a manter o confinamento. 

Durante numerosos anos, quase um século, esses mestres ascensionados aproveitaram 

das influências da lua cheia para retransmitir as energias de Saturno, que abrem o que é 

nomeado o terceiro olho, de fato, o sexto chacra, o que mantém a ilusão e não permite, 

jamais, a abertura do coração. 

Isso foi retificado, e felizmente. 

 

Tudo o que não lhes abre o coração é supérfluo. 

O próprio conhecimento do que eu acabo de dizer é supérfluo e faz apenas afastá-los da 

simplicidade do coração. 

Só a pessoa é complicada e crê que seja preciso construir histórias e cenários com mestres, 

superiores. 

Como Arcanjo, eu não sou superior nem inferior a você; eu tenho o mesmo coração que o 

seu, porque nós somos Um. 

Não existe qualquer hierarquia, se não são hierarquias estruturantes ao nível dos mundos 

os mais altos, ou seja, os agenciadores de mundos da lei de Um. 

Fora disso, não pode existir a mínima hierarquia, que seria uma violação à Liberdade. 

Existem Conclaves, Assembleias, que funcionam em consciência unificada, como foi o caso 

no Intraterra, como é o caso para os Anciões ou para as Estrelas, mas ninguém é superior 

ou está acima de qualquer outro. 

 

Questão: você pode desenvolver sobre o mito de imortalidade em relação com a 

Ressurreição? 

 

O mito de imortalidade é ligado, diretamente, ao confinamento. 

Devido ao seu efêmero, chamado nascimento e morte, há necessidade de construir-se e 

preservar-se, através da descendência, através da realização de uma obra nesse mundo: 

fazer filhos, ter sucesso em sua vida, ser bem sucedido em sua profissão, encontrar a 

alegria, encontrar a facilidade. 

Em nenhum caso isso permite encontrar a Verdade, mas faz apenas um substituto à 

Verdade. 

O mito de imortalidade é concebido pelo sistema de controle do mental humano e pelo 

próprio mental humano, que o faz viver, ao projetar-se, ou em uma reencarnação, ou em 

uma evolução, ou em uma melhoria, ou em uma perpetuação, mas tudo isso não tem 

qualquer sentido para o Espírito. 
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Mude de ponto de vista, então, isso lhe aparecerá claramente. 

 

Obviamente, não se trata de conceber isso, de crer nisso, mas fazer a experiência e vivê-lo. 

Caso contrário, isso, estritamente, para nada serve e permanece do domínio do 

especulativo e das crenças, ou das suposições. 

Nenhuma crença, nenhuma suposição conduzirá você ao que você é na eternidade. 

É, justamente, o momento em que tudo isso desaparece, em que não há mais crença em 

que quer que seja e em quem quer que seja que se vive o despojamento e a Ressurreição. 

Ao soltar e ao sacrificar, mesmo, o que foi nomeado o Si. 

Porque o Si, nesse mundo, mesmo se ele tenha sido vivido por inumeráveis místicos, será, 

sempre, colorido pela cultura, pela experiência. 

 

Assim, se tomamos o exemplo de um Melquisedeque que se exprime entre vocês, entre os 

Anciões, e que viveu na Índia, há, obviamente, uma coloração ligada à cultura. 

Se você toma um santo ocidental, que nada conhece da Índia, que vive, no entanto, a 

mesma Liberação, a cultura vai colorir palavras e atitudes que nada têm a ver. 

Há muita diferença – e, no entanto, a mesma realidade – entre aquele que foi nomeado Sri 

Aurobindo e aquele que foi nomeado Padre Pio. 

O discurso, a cultura, que nada tinham a ver um com o outro e, no entanto, era o mesmo 

Amor, travestido, certamente, pela cultura, certamente, pela experiência, mas o fundamento, 

a base, a rocha, como eu disse, era, sempre, o Amor incondicional e o amor da Verdade – 

e, sobretudo, a vivência, e não a adesão a uma cultura ou outra. 

Parece-me, aliás, que inúmeras Estrelas explicaram-lhes o caminho delas de viva voz; quer 

sejam as irmãs orientais, quer sejam as irmãs ocidentais ou pertencentes aos povos 

primitivos, não há diferença alguma. 

 

Questão: você disse que o Face a Face, ou o Julgamento final, vai orientar nosso 

destino. 

Isso será função de nosso posicionamento naquele momento ou do que foi vivido ao 

longo de nossa vida? 

 

Bem amada, a atribuição vibral terminou há mais de um ano. 

Tudo o que você experimenta e vive é, exatamente, o que você tem a viver. 

É claro, sempre lhes foi dito que, no momento do Apelo de Maria, haveria as últimas graças; 

isso continua válido. 

Mas eu diria que, na grande maioria das consciências, vocês estão, hoje, agora e já, em 

face de seu futuro, que é sua escolha e sua liberdade. 

A expressão «Julgamento final» é empregada a propósito, e faz referência ao apocalipse de 

São João, ao mesmo tempo em seu aspecto vibral, ao mesmo tempo em seu aspecto literal. 

Nada mais e nada menos. 

Apenas você mesmo é que julga você mesmo e, se você julga a partir da pessoa, não é a 

mesma coisa que julgar a partir do Amor, porque o Amor não julga, jamais, ele torna livre, e 

não pode, em caso algum, entravar sua liberdade de escolha. 

 

Quer seja o Julgamento final, quer seja a Ressurreição, em relação à questão anterior, 

lembrem-se de que nada do que é perecível nesse mundo pode tornar-se eterno. 

Isso vocês o vivem há milênios, ou, mesmo, dezenas de milênios, para inúmeros de vocês. 
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Mesmo em mundos carbonados livres, em outra escala de tempo, os corpos são perecíveis, 

porque há atrito, há fricção, há desgaste, mesmo se há Liberdade. 

Só o corpo de Existência é eterno, e não depende nem da alma, mas, unicamente, do 

Espírito ou da consciência. 

 

Questão: nosso corpo de Existência evolui? 

 

Bem amada, a palavra evolução não é absolutamente correta, porque, quem diz evolução, 

diz progressão. 

O corpo de Existência é perfeição; sendo perfeito, não tem que evoluir. 

Ele é mutável em toda forma possível, segundo as dimensões e segundo a vibração de uma 

determinada dimensão. 

Ele é, portanto, mutável, ao mesmo tempo sendo eterno. 

O que está longe de ser o caso, eu os lembro, ainda, de seu corpo de carne. 

 

Questão: nosso corpo de Existência depende de nossa atribuição vibral após a 

estase? 

 

Eu não estou certo de ter entendido. 

O corpo de Existência é, estritamente, o mesmo para toda consciência. 

Ele se adapta, simplesmente, à vibração do Espírito no plano dimensional explorado ou 

vivido. 

Não há qualquer diferença entre o corpo de Existência de um Arcanjo, de um Arconte ou de 

um Mestre geneticista de Sírius. 

É exatamente o mesmo, ainda que haja especificidades em função da dimensão, função 

das origens estelares e das linhagens estelares. 

Então, eu continuo a não compreender essa questão. 

 

Questão: obrigado, você respondeu à minha questão. 

 

Assim é o Verbo. 

 

Bem amados, diante da intensidade de minha Presença nessas duas intervenções é, talvez, 

agora, tempo de liberá-los, se posso dizer. 

Permitam-me apresentar-lhes todo o meu Amor e toda a minha radiância. 

Bem-vindos na Ressurreição e na Eternidade. 

 

Até logo. 
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METATRON – Maio de 2016 

 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

lemniscata 

 

Ehieh Asher Ehieh. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Metatron. 

 

Eu abençoo, aqui e alhures, cada coração radiante em sua eternidade. 

 

Eu venho a vocês, neste tempo, em todo tempo como em todo lugar. 

Eu sou a sarça ardente, não mais limitada na história, mas presente em cada consciência, 

como em cada lugar da Terra. 

Eu sou o Fogo devorador e amoroso de tudo o que é falso, de tudo o que é alterado. 

Eu venho, na potência do Espírito do Sol e do Coração dos anjos, abençoar e acompanhar 

este instante. 

 

… Silêncio… 

 

Cada um de vocês é chamado à mesma Ressurreição na verdade do Espírito, na verdade 

da Vida. 

 

Eu sou o Fogo devorador que parece descer do céu e que vem consumir tudo o que não é 

eterno. 

Eu sou a retidão da Fonte. 

Eu sou a retidão dos organizadores de mundos e de criadores de mundos. 

Eu sou a imagem da Fonte. 

Tudo isso, vocês são chamados a ser o mesmo, a partir do instante em que vocês acolhem 

o Fogo do Espírito, sem medo, com fé e com bravura. 

 

Eu sou o suporte do Amor e a manifestação do Amor nos tempos de resolução, nos tempos 

de Verdade. 

E isso é agora, e isso é para sempre. 

Eu venho, cercado das doze chaves e das doze Estrelas. 

Eu venho, na sinfonia das vinte e quatro notas e dos sete dias e dos sete Vivos, transmitir 

não mais uma mensagem, mas transmitir o que grita e seu coração: a Liberdade e o Amor. 

Eu venho, precedendo Cristo e realizando, com ele, a obra de Uriel, permitida por Miguel. 

 

Eu sou a Trombeta que soa e ressoa por toda a parte sobre a Terra, por toda a parte em 

vocês. 
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Eu sou o anúncio da Ressurreição, que abre o caminho ao Apelo de Maria, que abre o 

caminho à Liberdade e, sobretudo, à verdade do Amor, que não sofre qualquer fragilidade, 

qualquer oposição, que engloba o tudo na mesma Verdade. 

 

Eu sou Aquele que é, que foi e que será. 

Eu sou a chama eterna do Amor, a radiância unificada da Fonte, que não depende de 

qualquer dimensão nem de qualquer consciência, mas que engloba o conjunto de 

consciências em manifestação, onde quer que elas estejam. 

Eu sou o Paráclito, o Espírito do Sol, aquele que forja o Filho Ardente do Sol em Sua 

verdade, em Sua pureza e em sua incorruptibilidade. 

 

Eu venho retificar o eixo da Terra. 

Eu venho retificar os erros pela virtude do Amor e da Verdade. 

 

Eu sou a sarça ardente que aparece em seu coração, que acende seu coração e seu 

Espírito, que torna possível sua Evidência, sua Ressurreição. 

 

Eu percorro o céu, e acompanho, doravante, o Arcanjo Miguel em sua abertura dos céus, 

assim como de seu coração. 

Eu me instalo na Porta Estreita, eu me instalo na Porta Ki-Ris-Ti, eu me instalo na Nova 

Eucaristia, eu me instalo em vocês, em sua nova vida, feita de Eternidade e de Alegria. 

 

Eu sou preliminar a toda história e a toda dimensão. 

Eu sou, para vocês, o inefável em ação, e aqui, nesta Terra, eu sou o menor após Cristo, 

que serve a Fonte de maneira inabalável e sem qualquer oposição e sem qualquer dúvida; 

eu venho forjar a estrutura de sua eternidade em seu corpo de Existência, em seu coração 

sagrado. 

Eu sou o que põe fim aos seus limites, às suas errâncias, o que põe fim a todo erro. 

Eu retifico o que deve ser elevado na retidão e na potência do Amor. 

 

Eu sou o mensageiro da Fonte, Seu fiel embaixador, e é a isso que eu chamo cada um de 

vocês, para viver a Ressurreição a mais pacífica e a mais evidente possível. 

 

Eu venho acompanhá-los após o Apelo de Maria, quer vocês estejam nos Círculos de Fogo, 

quer estejam nas tribulações, quer estejam nas embarcações. 

Eu venho após o seu sozinho, iluminar seu coração, refletindo-o nele mesmo, em sua 

perfeição geométrica de Luz, em sua verdade de Amor indestrutível. 

 

Eu venho irradiar a nova Tri-Unidade. 

Eu venho irradiar, em seu seio, o Verbo da Liberdade. 

 

Ehieh Asher Ehieh. 

 

No princípio, era o Verbo, no fim, o Verbo está de retorno. 

Esse Verbo que corta o que não tem mais lugar de ser na Verdade. 

 

Eu sou o ritmo de seu coração. 
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Eu sou cada uma de suas células que recebe o Espírito Santo de Verdade, o Espírito do Sol 

e o Coro dos Anjos. 

Eu os restituo ao seu DNA livre e liberado, em suas doze frequências como em suas doze 

fitas. 

 

Eu sou o coroamento de sua Merkabah interdimensional, inscrevendo-me na Fonte de 

Cristal, na Lemniscata sagrada, no Coração do Coração, até as extremidades de seu corpo 

perecível, o que os restitui à eternidade da Alegria e a eternidade do que é verdadeiro. 

 

Onde eu estou, onde você está, não há mais distância, não há mais freios, não há mais 

véus, não há mais erros. 

Ao descer à sua humanidade, em sua humildade, em sua simplicidade, eu realizo a última 

obra de sua Ressurreição pelo Fogo vibral e pelo Fogo Ígneo, pelo que eu sou e pelo que 

vocês são; nós podemos, então, sem distância e sem reserva, entoar o canto da Liberdade, 

em suas doze frequências, em seus vinte e quatro tempos, como em suas sete aparências e 

em seus sete Vivos. 

 

Eu sou aquele que forja os números em sua ressonância e em seu simbólico, agenciando 

os mundos. 

Tudo isso vocês o são, também, quando todos os véus e todas as aparências são 

consumidos no Fogo do Amor verdadeiro. 

 

Ehieh Asher Ehieh. 

 

Pela muito santa Tri-Unidade, pelo Fogo ardente do Amor, pela Luz brilhante da Fonte, pela 

ardência do filho do Um que vocês são, pelo Filho Ardente do Sol, na sinfonia dos anjos, eu 

chamo, em manifestação e em presença, aquele que criou o Fogo. 

 

Vehuiah, Vehuiah, Vehuiah. 

 

Você, ser eterno, você, ser de pura luz, você, consciência livre ou em liberação, eu venho 

apor, em sua fronte como em seu coração, o grito da libertação, o grito do Amor. 

 

Eu o convido ao Verbo eterno que canta os louvores infinitos da manifestação de toda 

consciência nos mundos livres e liberados. 

 

Nestes tempos eu sou, também, o último representante dos Elementos em ação nesse 

mundo, atualmente, na hora presente. 

Eu sou o céu que se rasga. 

Eu sou a luz em seu céu, em breve. 

Eu sou a Terra que palpita, para retificar-se e não mais ser alterada, por quem quer que 

seja. 

 

A cada minuto, a cada sopro de sua vida, doravante, basta-lhe evocar-me, em seu silêncio 

interior e em seu coração. 

Então, minha ardência, meu fogo ardente virá apaziguar o que tem necessidade disso, virá, 

também, inflar seu coração da pureza do Amor. 
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Eu venho conduzi-lo Àquele que lavará seu sangue nas próprias vestes Dele, removendo o 

que foi alterado, recolocando a vida em ordem, qualquer que seja o sentido de sua liberdade 

e a evolução de sua liberdade. 

 

Eu sou o raio em seu céu, eu sou o último raio do sol que vem espancar o que deve apagar-

se, para deixar a Terra prosseguir sua ronda nos espaços etéreos da Liberdade. 

Eu venho colhê-lo, se você me acolhe, na Liberdade e na Alegria. 

Eu venho iluminar, no mais íntimo de si mesmo, seu Face a Face e seu sozinho, 

consecutivos ao Apelo de Maria. 

 

Eu conheço apenas sua eternidade. 

Nenhuma história é-me conhecida, nem a sua, nem aquela dos anjos. 

Eu permaneço assim, de toda a eternidade. 

Eu permaneço assim, hoje, para você e para essa Terra. 

 

Eu sou a quintessência dos Elementos ou dos Cavaleiros que se revelam em você, como 

sobre a Terra, neste momento. 

Eu sou a nuvem que protege as embarcações da Confederação Intergaláctica. 

Eu sou de toda a parte, como você é de toda a parte. 

Eu sou além das linhagens, além de uma origem, porque inscrito na Eternidade. 

Assim, você a descobrirá, você também, no momento do Juramento e da Promessa. 

 

Eu venho, com força e potência, preencher o vaso de sua humildade, iluminar seu Templo, 

e completar a ação do Arcanjo Anael e do Arcanjo Uriel. 

 

... Silêncio... 

 

Eu venho tratar o que pode restar como lesão ou como ferida, pela queima do Fogo do 

Amor, pela queima da Verdade. 

Eu venho pôr fim às palhaçadas e aos simulacros de Luz, pela potência do Amor e, 

unicamente, por ela, porque o Amor é, ao mesmo tempo, suavidade e a lâmina que corta o 

que deve sê-lo. 

Eu forjo a espada de Miguel, desde sempre. 

 

Eu sou o que percorreu, se você a viveu, a Onda do Éter que o percorreu. 

Eu ponho em movimento seu Coração Ascensional. 

Eu retifico o que tem que ser retificado para sua maior felicidade e para a maior das 

liberdades. 

Eu estarei aí, onde quer que você esteja, após o Apelo de Maria, de diferentes maneiras, 

função de sua própria clareza e de sua própria precisão. 

 

Você pode contar comigo, porque eu não conto, jamais, a quantidade de Amor e a 

qualidade do Amor em cada consciência. 

Eu venho cumprir e assistir o que os profetas enunciaram, há muito tempo. 

Eu porto e suporto o Fogo Ígneo e o Fogo vibral, que põe fim ao fogo do efêmero, ao fogo 

da Ilusão, ao fogo da avidez, ao fogo do medo. 

 

Ehieh Asher Ehieh. 
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... Silêncio... 

 

Eu o recubro, com Maria, com o manto da Graça. 

Eu o assisto na abertura final de seu coração, abrindo a porta para a glória da Ressurreição, 

para a glória de sua eternidade. 

 

... Silêncio... 

 

Ouça o silêncio da Verdade. 

Ouça o que eu vibro em seu coração. 

 

... Silêncio... 

 

Eu facilito, neste tempo da revelação da filiação, não na origem estelar, mas ligada à 

experiência desse mundo, bem antes de seu confinamento. 

 

... Silêncio... 

 

Eu respondo a cada um, no apelo à sua luz. 

Eu respondo em cada lugar, em cada local onde se tenham os povos da natureza, o que 

facilita seu caminho para seu destino. 

 

Eu sou a indizível Paz daquele que se reconhece e conhece-se na magnificência de 

KIRISTI. 

Eu sou o sopro ardente da espada de Verdade. 

Eu sou o servo de cada um, em seu coração. 

 

Ehieh Asher Ehieh. 

 

Abençoado seja o Eterno. 

Abençoada seja sua eternidade. 

Glória à Verdade, canto de louvor ao Amor, Graça Infinita da Ressurreição, momento 

incrível na dança dos mundos. 

 

O tempo é para a libertação. 

O tempo é para o seu renascimento. 

O tempo é para o Verdadeiro, para a clareza, para a Evidência. 

 

Eu selo, em seu coração, o beijo de Cristo, o beijo de Maria e o beijo de Miguel. 

 

Eu o liberto, se você o aceita, das dores da dúvida e da incerteza. 

Eu lhe ofereço a estabilidade e a Paz eterna. 

 

Pela potência de Vehuiah, pela potência do Único, pela potência da Vida, pela potência do 

sem forma, eu o convido, por minha vez, à vida eterna. 

 

Nas circunstâncias desse mundo nada há a perder, porque tudo está perdido. 
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Há apenas a ganhar a doação de sua eternidade, que já é adquirida e que lhe cabe 

reconhecer em sua vida, nas circunstâncias de sua vida, nas circunstâncias de seus passos 

colocados sobre essa Terra e de seus olhares colocados sobre os irmãos e as irmãs 

humanos da Terra. 

 

Para cada um de vocês há o mesmo Amor, há a mesma Vida, há a mesma Eternidade. 

O que quer que você creia, o que quer que você viva, ainda hoje, o que quer que você se 

sinta separado, não há mais nada. 

Abra as portas e abra os olhos, e receba. 

 

Ehieh Asher Ehieh. 

 

Deixe o Fogo de alegria abrasar as escórias que o obstruem. 

Libere-se de todo pensamento e de toda atração à Ilusão. 

Mantenha apenas a vida. 

Mantenha apenas o Amor, porque tudo ali está. 

 

Eu venho, também, dar-lhe a ver claramente, no que ainda estava escondido, em você ou 

em seu exterior. 

Eu venho fazer florir o sorriso de seus lábios. 

Eu venho fazer eclodir o Espírito de Verdade, paramentando, então, os cenários de 

eternidade, de sua eternidade, o que lhe permite acolher, com suavidade e com intensidade, 

tanto Maria como Cristo e Miguel. 

Eu venho ajudá-lo a acolher-se a si mesmo, em pleno coração de seu renascimento, em 

pleno coração de sua libertação. 

 

Escute, escute o Coro dos Anjos, que não é outro que não o Coro de seu Espírito. 

 

Assim como você o constata em cada dia de sua vida, ao nível do que é o seu, enquanto 

você considera que há níveis, é-lhe dado a perceber, cada vez mais, o que era, até o 

presente, invisível. 

 

É-lhe dado a sentir o que, até o presente, era-lhe inacessível. 

É-lhe dado a colocar-se na simplicidade de seu coração, no qual não há necessidade de 

questões nem de respostas, no qual só a Evidência está presente. 

 

Isso não é reservado a esse instante, a esse momento ou a esse lugar, mas é reservado a 

todo o período de Ascensão da Terra. 

 

Nestes tempos da Terra, só o Amor será importante, só o Amor será seu salvo-conduto, só 

o Amor será um bálsamo. 

Nenhum alimento, nenhuma afeição, nenhum laço, nenhum medo poderá preencher o que 

quer que seja. 

Só esse bálsamo do Amor será o remédio para todo problema. 

E lembre-se de que, em qualquer problema que seja, eu faço apenas retificar o que deve 

sê-lo, pela Graça da Luz, por Sua Inteligência e por Sua potência, que nada lhe impõe, que 

em nada o limita, que o restitui ao seu poder e à sua verdade. 
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... Silêncio... 

 

Tudo é dado. 

Tudo está aí. 

E absolutamente tudo se precipita para a Porta Estreita, para descobrir ou redescobrir o 

ilimitado da Criação, o ilimitado do Amor e a alegria da Luz. 

 

Você, filho de alegria e filho do Eterno, o tempo de sua Autonomia, de sua Liberdade, da 

Ressurreição está aos seus pés e à sua porta. 

 

... Silêncio... 

 

Nesse momento mesmo, onde quer que você esteja, forja-se, em você, em letras de fogo, o 

Verbo. 

Desperte. 

Nunca mais você estará adormecido. 

 

... Silêncio... 

 

Você, o amigo e o amado, desperte. 

 

... Silêncio... 

 

Quaisquer que sejam o dia ou a hora e o lugar de onde você me lê e de onde você me ouve, 

não se esqueça, jamais, do que você é. 

 

Ehieh Asher Ehieh. 

 

... Silêncio... 

 

No Amor, eu o abençoo. 

No Amor, eu me ofereço a você. 

No Amor, eu o saúdo. 

No Fogo do Espírito, eu o consagro. 

 

... Silêncio... 

 

Por três vezes, eu deposito, em seu coração, o Espírito diretor do Fogo. 

Vehuiah, Vehuiah, Vehuiah. 

 

Eu estou aí, e eu estarei aí, até a sua libertação. 

Você é amado, porque você é o Amor. 

 

 

Até logo. 
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MA ANANDA MOYI – Maio de 2016 

 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

 

 

Eu sou Ma Ananda Moyi. 

Caras irmãs e irmãos, acolhamo-nos, mutuamente, primeiramente, no coração do Único. 

 

… Silêncio… 

 

Minha presença entre vocês faz-se, hoje, como Estrela AL. 

Eu venho, de algum modo, concluir o que eu lhes comuniquei durante todos esses anos e, 

mais especificamente, o que eu havia dito concernente à reversão da alma, às diferenças 

essenciais entre o fogo vital e o Fogo vibral. 

Hoje, eu vou contextualizar isso na fusão e na Alquimia final desses dois fogos, que 

desembocam no Fogo do Espírito e no batismo do Espírito, para dar-lhes referências que 

lhes permitirão situar-se no que vocês vivem, neste período, e no que se desenrolará nos 

tempos que vêm. 

 

O Fogo Ígneo, quer a alma esteja dissolvida ou não, dá-lhes novas percepções. 

Essas novas percepções não são ligadas às comunicações, às relações e aos diferentes 

mecanismos de consciência que lhes foram desenvolvidos pelo Arcanjo Anael. 

Hoje, eu venho dar-lhes referências, em sua vivência das mais comuns, do que se 

desenrola em vocês e desenrolar-se-á quando o Espírito desperta e revela-se, inteiramente. 

Existem, de fato, diversas manifestações que não são mais, unicamente, êxtases, mas as 

próprias modificações de sua consciência encarnada e limitada, que se abre não mais, 

unicamente, à Existência e à nova consciência, ou supraconsciência, mas, bem mais, à 

realidade do que vocês podem perceber, ver ou sentir quando o batismo do Espírito e sua 

Ressurreição revelam-se a vocês. 

 

Como vocês sabem, viver o Si, a Unidade, dá-lhes acesso a mecanismos específicos de 

sua consciência, quer seja de comunhões, de fusões, de dissoluções. 

Percepções, também, novas, surgem, como o explicaram, há anos, minhas irmãs Estrelas e, 

também, alguns Anciões, concernentes à capacidade nova para ver e perceber, e para 

trocar, por exemplo, com os povos da natureza ou, ainda, conosco, através de seu Canal 

Mariano. 

Hoje, as coisas são um pouquinho diferentes, mesmo se esses elementos anteriores 

possam aparecer para vocês pela primeira vez, ou reforçar-se. 

Sobrepõe-se a isso certo número de elementos bem distintos e bem identificáveis. 

 

O que eu vou dizer, hoje, inscreve-se no que lhes comunicaram os Arcanjos, os Anciões, já, 

porque o que será identificável não depende mais, unicamente, de mecanismos de 

comunhão ou de fusão, ou de expansão de sua consciência. 

Eu diria que é, bem mais, uma espécie de concentração de sua consciência, que não 

parece, é claro, contrair-se, mas, ao invés de expandir-se, vai dar o sentimento de estar 
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localizada, cada vez mais finamente, e aproxima-se do sentimento de tornar-se apenas um 

ponto no qual não existe qualquer pessoa, qualquer manifestação. 

O que eu vou desvendar-lhes está, portanto, em ligação direta com a manifestação da 

Morada de Paz Suprema, não mais, unicamente, em seus estados interiores, mas, também, 

de maneira visível e exterior a vocês. 

 

Isso não quer dizer, contudo, que haja, ainda, um exterior e um interior, mas há, sim, a 

fusão dessas duas polaridades, o que abole, também, as separações entre o que vocês 

nomeiam interior e exterior que se manifestam a vocês. 

Isso vai traduzir-se por uma capacidade, independentemente de qualquer vontade de sua 

pessoa e de qualquer desejo, pela irrupção da própria natureza do Amor em seus campos 

de consciência. 

Isso não passa por um chacra, isso não passa por circuitos do corpo de Existência, mas 

toca, de maneira a mais íntima e a mais exata, a totalidade de sua consciência, em seus 

diferentes fragmentos como em sua unidade. 

Vocês vão descobrir, quaisquer que sejam as circunstâncias de seu corpo e do que pode 

manifestar-se, ainda, ao nível de sua vida quotidiana e comum, essa irrupção de algo de 

novo, que é marcado, antes de tudo, por um sentimento de estabilidade. 

A rocha, como diziam os Anciões. 

 

De fato, quando o Coração do Coração entra em manifestação, em atualização, vocês vão 

observar certo número de modificações não, unicamente, fisiológicas, como já é o caso, 

mas nos próprios mecanismos de funcionamento de sua consciência. 

Isso não concerne, unicamente, aos episódios de desaparecimento, como vocês podem 

vivê-los, mas isso concerne, diretamente, eu diria, ao seu modo de ver as coisas. 

Seu ponto de vista estabiliza-se não mais na pessoa, mas no Coração do Coração, o que 

lhes dá a viver as coisas de maneira diferente, e, isso, qualquer que seja o desenrolar do 

que acontece em sua vida. 

É como se sua consciência não pudesse mais ser desestabilizada, não pudesse mais ser 

afetada pelas circunstâncias exteriores, quaisquer que sejam. 

Quer isso concirna tanto ao sofrimento do corpo como às interrogações ao nível de seu 

mental ou de suas emoções. 

 

Lembrem-se: isso não é, unicamente, um êxtase, uma vez que se manifesta 

independentemente, eu diria, de sua interioridade. 

Isso traduz, muito exatamente, o desaparecimento das fronteiras e dos limites entre o ser 

interior e sua vida nesse mundo. 

Isso é, também, ligado, diretamente, às primícias da Ressurreição, qualquer que seja seu 

ponto de vista anterior. 

Então, isso se produzirá abruptamente, em circunstâncias, quaisquer que sejam. 

Em momentos, frequentemente, inesperados, vocês vão constatar que algo se abre e rasga-

se em vocês, o que lhes dá a ver bem mais do que os olhos percebem, bem mais do que 

minha irmã No Eyes havia chamado a Visão do Coração. 

É em seu próprio mundo, nesta época específica, que se abre a vocês não a percepção das 

outras dimensões, o que já é feito para inúmeros de vocês, mas a percepção direta do que 

sustenta esse mundo, ou seja, o acesso às forças cristalizantes das formas, às energias que 

agenciam e coordenam tudo o que lhes aparece, desde a pedra até o animal, o vegetal, 
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você mesmo, mas, também, as interações que se produzem entre os diferentes reinos da 

natureza, entre os diferentes irmãos e irmãs. 

Eu o repito, ainda uma vez, independentemente do sentimento de comunhão, de fusão, de 

dissolução ou de desaparecimento. 

 

Abruptamente, portanto, produzir-se-ão mecanismos nos quais vocês vão ver por trás das 

aparências. 

Essa clareza nova, essa precisão nova, concerne tanto aos seus mecanismos e suas 

engrenagens íntimas como a todos os mecanismos de relações e do agenciamento de 

formas nesse mundo. 

Há, nesse nível, uma forma de aprendizado do que se desenrolará de modo concomitante 

ao Apelo de Maria ou, em todo caso, logo depois. 

Nada mais lhes será escondido, e essa será, efetivamente, sua realidade vivida, vocês 

verão o agenciamento das formas além da forma, vocês verão as forças vitais, livres como 

confinadas, em ação. 

Isso pode traduzir-se ou pela Luz branca, em um primeiro tempo, ou por um sentimento de 

Luz negra, que nada tem a ver com a sombra, que nada tem a ver com as forças opostas à 

Luz, mas que é, efetivamente, o reservatório da Luz. 

Vocês terão acesso aos grandes arquétipos, não imaginados, não supostos, não vividos 

quando vocês estão interiorizados, mas, diretamente, no exterior. 

 

Assim é como se você vivesse uma forma de esclarecimento. 

Sua consciência vai aceder, então, à visão do que sustenta as formas, à visão do que 

sustenta as relações. 

Isso pode produzir-se, também, de olhos abertos, na alquimia de seu cérebro, o que pode 

traduzir-se, por exemplo, pela percepção de cores ligadas, diretamente, ao mesmo tempo, 

às suas emoções, às suas relações ou a cada circunstância de sua vida. 

Eu posso dizer assim, de modo muito simples, que a decodificação de seu cérebro far-se-á 

por outras vias, nas quais não haverá mais necessidade de percepções energéticas, mesmo 

se elas existam, mas passará pela consciência direta, que lhes dá a ver a cor do Amor, a 

cor da predação, tanto em vocês como em seu exterior, e isso, de maneira totalmente 

natural. 

Então, é claro, esse processo não será, de imediato, permanente, mas produzir-se-á, como 

eu disse, de modo totalmente inesperado, sem qualquer desejo de sua parte. 

No máximo, vocês observam que são os instantes nos quais vocês se sentem imersos em 

uma relação, na natureza, em um contato conosco. 

 

Vocês vão ver revelarem-se as formas de Luz, quer concirna às nossas Presenças na 

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, de qualquer origem que nós sejamos. 

Vocês vão ver, realmente, a revelação da Luz, ao mesmo tempo em sua cabeça, em seu 

coração, em seus centros de energia, mas, também, de maneira, simplesmente, visível, de 

olhos abertos. 

Vocês vão ver o que une, religa os seres, as consciências e, também, qualquer tipo de 

realiança existente nesse nível: os laços de amor, os laços de predação. 

Isso será aparente, também, no que eu nomearia suas zonas residuais, portanto, ligadas às 

reticências, ligadas à própria pessoa. 
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O mecanismo da cor dará a vocês, é claro, a impressão de algo de muito mais vivo do que 

as cores que vocês podem ver com os olhos de carne e, no entanto, esse processo 

concerne, diretamente, ao seu cérebro e, também, à visão, no sentido o mais carnal. 

 

Tudo isso se acompanhará, é claro, de questionamentos, mas, ao mesmo tempo em que 

esses questionamentos, haverá uma forma de Evidência, de reconhecimento e de sabedoria 

do que é visto. 

Porque vocês saberão, de maneira indubitável, que essa é a verdade. 

Vocês terão acesso ao fato de ver a Vida, de ver o Amor, não como um conceito, não como 

uma energia, não como uma vibração, não como a tradução, por exemplo, de sua Coroa 

cardíaca ascensional, mas, bem mais, diretamente, o acesso de sua consciência, como eu 

disse, ao que sustenta os mundos. 

Isso lhes preenche o coração de gratidão e deixa-os em um estado de paz específico, que 

não é o êxtase, mas cuja melhor expressão que eu posso empregar é, simplesmente, dar 

essa estabilidade, essa permanência da consciência, mesmo em processos que, como eu 

lhes disse, serão intermitentes. 

Isso anuncia sua Ressurreição, o que lhe dá a ver, em si mesmo como em cada um, além 

de toda ideia, de todo julgamento, a realidade que sustenta esse mundo, como de qualquer 

mundo. 

 

Se existe, em você, uma percepção de sons da alma e do Espírito, então, você constatará 

uma modificação dos sons percebidos, que vão, mesmo, até ouvir não músicas, mas 

frequências que eu qualificaria de não habituais. 

Lembre-se, esse zunido sobrevém abruptamente, porque é quando dessa surpresa, no 

momento em que você ali menos espera, que isso se produzirá. 

Isso pode, também, é claro, aparecer em seus momentos interiores; quando sua 

consciência consegue manter-se na Última Presença ou no Si, vão aparecer-lhe diferentes 

posicionamentos possíveis de sua consciência. 

Quer seja no corpo, no corpo de um irmão ou de uma irmã, no corpo de uma vida passada 

ou de uma vida futura, no corpo de um anjo como na consciência de um vegetal. 

Não se trata, unicamente, de uma relação ou de uma comunhão, mas, bem mais, a 

revelação de mecanismos íntimos da consciência, e isso, em qualquer dimensão que seja, 

mas vividos aqui, nessa Terra, a partir do instante em que você esteja completamente 

presente a si mesmo, completamente instalado nesse instante presente. 

 

Pode haver, é claro, percepções vibrais, mas, o mais frequentemente, você constatará, em 

um primeiro tempo, manifestações não habituais ao nível de seu corpo e da energia. 

Isso se traduzirá, como foi dito pelos Anciões, por uma modificação de temperatura corporal, 

de sintomas que sobrevêm de uma maneira totalmente inesperada, eu diria, em seus 

corpos, frequentemente, sob a forma de formigamentos, de dores, de picadas ou de 

coceiras no corpo. 

Fique atento, naquele momento, não ao seu corpo que se manifesta, mas às consequências 

de sua consciência. 

É uma ocasião inesperada, neste fim dos tempos, de ver, materialmente, os mecanismos de 

sua consciência no trabalho. 

Você terá acesso, se posso dizer, ao mundo das causas que sustentam esse mundo, que 

sustentam o Amor, as relações e todas as manifestações sensíveis concernentes tanto à 

energia habitual como aos planos do supramental. 
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Mas o mais importante não é tanto a observação do que se desenrolará pelos mecanismos 

coloridos novos, mas, bem mais, o que você observará, diretamente, na manutenção de sua 

consciência em um estado novo. 

A sobreposição da consciência efêmera e da consciência de Eternidade conduz a isso, o 

que lhe permite realizar, com facilidade ou dificuldade, seu Face a Face, o sozinho, no 

momento do Apelo de Maria. 

É nesses momentos que sua vigilância, sua atenção e sua observação devem permanecer 

livres de todo conceito, de toda referência a um passado e de toda projeção em relação ao 

que é vivido. 

Se você quer penetrar, de algum modo, na intimidade a mais exata do que se produzirá, aí 

também, deixe-se atravessar pelo que se produzirá, sem procurar interpretação, sem 

procurar reação ou emoção. 

Deixe, simplesmente, as coisas virem a você e manifestarem-se e, de algum modo, 

revelarem-se, porque essas formas de rupturas, de aberturas são, também, uma revelação 

de sua própria Ressurreição, na qual nada pode ser escondido, na qual tudo é transparente 

e límpido. 

 

Assim tornar-se-á sua consciência, qualquer que seja sua idade, qualquer que seja sua 

história, qualquer que seja a pessoa ainda presente ou não. 

Você pode apoiar-se nisso, não, eu repito, para projetar ou explicar, mas, ao invés disso, 

apoiar-se no que representa essa verdade e essa solidez. 

O importante não são as explicações, mesmo se, é claro, isso lhe seja explicado, mas isso 

não é explicado em palavras, em cogitações mentais, mas pela própria evidência do que é 

visto e do que é percebido. 

Isso não concerne mais ao que alguns de vocês haviam podido viver, com mais ou menos 

intensidade, concernente aos Elementos, ou seja, suas origens estelares, suas linhagens, 

mas concerne, eu o repito, às coisas as mais simples de sua vida, preferencialmente na 

natureza, preferencialmente com os irmãos e as irmãs com quem você está em relação. 

Essa nova visão, essa nova clareza, essa nova precisão decorrem, diretamente, dessa fase 

final ligada ao Apelo de Maria. 

 

Você descobrirá, também, se já não foi feito, as alegrias infinitas da humildade e da 

simplicidade daquele que voltou a tornar-se como uma criança e que se contenta em estar 

presente no que a vida mostra e demonstra a ele. 

Sua pessoa, seus interesses pessoais apagar-se-ão por si só, nesses casos. 

Você será totalmente absorvido, não no desaparecimento, mas na realidade do que se 

produz em seu corpo, como em tudo o que será perceptível ao seu redor. 

 

Lembre-se de que você não tem necessidade de interpretação nem, mesmo, de 

compreender, mas, simplesmente, de vivê-lo e, aí também, de atravessá-lo e de deixar a 

consequência estabelecer-se por si mesma, ou seja, encontrar uma nova forma de 

estabilidade, uma nova forma de profundeza, uma nova forma de Leveza que o fará 

depender, cada vez menos, das circunstâncias de sua pessoa, das circunstâncias de suas 

relações, de seu ambiente. 

É assim que se prepara esse Face a Face e esse sozinho do Apelo de Maria. 
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Você constatará, também, uma distância, eu penso, cada vez maior, entre as manifestações 

do efêmero, quer sejam suas crenças, seus pensamentos, suas emoções e a realidade e a 

estabilidade do que você é, o que lhe permite não estabelecer uma distância maior, mas ver 

a diferença que pode existir entre a Luz Una autêntica e aquela que depende dos 

condicionamentos, do confinamento ou que está, ainda, alterada pelas forças adversas à 

Verdade. 

Você observará, também, que haverá uma forma de indulgência e de perdão, vis-à-vis de si 

mesmo, vis-à-vis de não importa qual pessoa ou de não importa qual situação na superfície 

desse mundo, que você tenha a viver. 

Você ganhará, portanto, em paz, não a paz interior de momentos precisos, nos quais você 

vive seu desaparecimento, mas, eu diria, uma paz ativa em seu funcionamento. 

É assim que você se beneficiará, de maneira cada vez mais visível, da Inteligência da Luz, 

do estado de Graça, da realidade disso e de sua nova realidade que está a instalar-se, para 

cada um de vocês. 

 

Retenham isso, isso lhe permitirá localizar e aquiescer, aí também, ao que se desenrolará. 

Aliás, você não terá a ocasião, se posso dizer, de fazer trabalhar demasiado suas ideias, 

seus pensamentos, suas projeções ou suas memórias, porque, nesses momentos, sua 

consciência sabe, e sua pessoa sabe que o que é vivido é a verdade, sem qualquer dúvida 

possível e sem qualquer projeção. 

É nisso que você vai viver a Ressurreição e isso, de maneira anterior ao Apelo de Maria, e 

isso se desenrola durante esse mês de maio, belo mês de maio, como havia chamado 

aquele, o Comandante dos Anciões. 

 

A sobreposição do efêmero e do Eterno favorece a dissolução dos últimos véus, como isso 

se produz em seu planeta, onde você está, os pés sobre a terra. 

Não haverá mais obstáculos, não haverá mais véus. 

Será vista a estrita verdade, ainda uma vez, percebida por seus olhos, mas, também, em 

seu cérebro e em seu coração, em sua consciência, diretamente. 

Naquele momento, você constatará que a Luz emana de você sem qualquer vontade da 

pessoa, sem qualquer vontade da alma, é, simplesmente, a revelação do Espírito de 

Verdade, do Espírito do Sol. 

O Coro dos Anjos cantará em seus ouvidos. 

 

Sua pele tornar-se-á mais sensível, ou insensível, segundo os segmentos do corpo. 

Você perceberá, real e concretamente, seus próprios órgãos, mesmo aqueles que não se 

manifestem habitualmente, porque eles não são enervados, enquanto funcionam 

corretamente. 

Você terá acesso, eu diria, à nota fundamental e à cor fundamental que prefigura a forma, e 

em toda relação, e não deixa qualquer dúvida sobre a realidade do que é percebido, porque 

sua própria consciência, ao vivê-lo, poderá apenas aquiescer a essa verdade que passa de 

todo filtro mental, de toda referência a uma história e de toda projeção em um futuro, o que 

reforça, com isso, sua instalação na Infinita Presença e na Última Presença. 

 

Lembre-se de que nada há a fazer para isso, há apenas a viver, porque isso se produzirá no 

momento em que você ali não espere, no momento em que você não o tema, no momento 

em que você está totalmente livre. 
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É nessa Liberdade, e nessa vacuidade, que não é o desaparecimento, mas a Infinita 

Presença, que tudo isso se revelará à sua consciência. 

Isso não poderá estar sujeito à interpretação ou a tergiversações, isso não poderá levá-lo a 

lugar algum que não ao instante presente, sobretudo, não a uma explicação e, sobretudo, 

não à necessidade de desligar-se do conhecido. 

Assim se desvenda o desconhecido durante este mês. 

 

Do mesmo modo, como você o constata no conjunto da Terra, existe uma forma de 

despertar, se posso dizer, mas inapropriado, ou seja, considera uma solução de 

continuidade nesse mundo, o que dá uma sede de liberdade, uma necessidade de 

igualdade, uma necessidade de caridade, uma necessidade de humanidade, mesmo. 

Não se ocupe das diferentes formas que isso possa tomar, porque você respeitará, assim, a 

liberdade de cada um para viver o que é devido a ele, neste período de Liberação. 

E cada um, você sabe, tem um ponto de vista diferente. 

Aquele que dorme traduzirá isso ao nível de suas aspirações, quer elas sejam sociais, 

políticas, familiares, ambientais. 

É claro, para você, é outra oitava, mas a finalidade é, exatamente, a mesma, então, não 

julgue. 

Contente-se, aí também, em deixar-se atravessar, acolher e viver, plenamente, esse 

instante presente e essa Graça nova. 

 

Esse estado de Graça entra, portanto, ele também, em atualização no plano físico, o que lhe 

dá acesso, de maneira direta, a todos os planos sutis, quer você nomeie isso o corpo 

etéreo, o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. 

E, além do corpo causal, é claro, para aqueles que liberaram a alma, o acesso a um 

contentamento cada vez maior, uma certeza interior que nada tem a ver com a certeza da 

pessoa, mas, bem mais, um estado de paz comparável a nenhum outro, e a nenhuma 

satisfação desse mundo, nem, mesmo, a uma satisfação espiritual, tal como você pode 

experimentar quando de alguns contatos conosco, com os povos da natureza ou entre 

vocês. 

 

Nesse estado de acuidade de despertar, de acuidade de liberação, tudo lhe parecerá, 

interior e intimamente, cada vez mais evidente. 

Não se esqueça de que é o que você reencontra, que jamais desapareceu. 

A partir do instante em que esse último véu levantar-se por intermitência, naquele momento, 

você estará em via de Liberação, qualquer que seja seu estado de ponto de vista, de suas 

vibrações ou de sua consciência anterior. 

A Graça e a espontaneidade animarão você, não no êxtase, mas animarão você no 

espetáculo da vida, do Amor e da Inteligência da Luz, em qualquer circunstancia que seja. 

 

Esse não é meu domínio, mas, agora e já, eu posso dizer que há, como vocês chamam 

isso..., novas vias neurais que se criam, mesmo nesse corpo efêmero. 

O conjunto de seus chacras, no plano etéreo, sem, mesmo, falar do corpo de Existência, 

torna-se permeável a essas informações que lhes eram escondidas. 

Essa não é a finalidade, mas concorre para estabelecê-los na paz do Apelo de Maria e na 

vivência do Juramento e da Promessa, com uma alegria perfeita, que não sofre qualquer 

discussão, qualquer interrogação, qualquer questão. 
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Vocês o observarão, também, independentemente desses momentos inesperados e de 

improviso, em sua vida quotidiana. 

Vocês observarão não uma passividade, mas, bem mais, um desapego real e concreto do 

que podia mantê-los no coração, até agora, e concernente à sua pessoa. 

Vocês encontrarão, cada vez mais, momentos de intimidade consigo mesmos, não, 

necessariamente, ao meditar, mas ao praticar atividades na natureza. 

Haverá uma sede de simplicidade cada vez maior, que contrasta com o personagem que 

vocês eram, talvez, ainda na véspera. 

O que os obstruía, quer fossem os medos, as reticências, vão esvanecer-se por si mesmos 

por essa nova clareza e essa nova visão. 

A precisão será tal, que vocês não terão necessidade da análise mental nem, mesmo, de 

encontrar uma causa, porque ela se situa além de toda causa. 

É a irrupção do Espírito, a revelação do Espírito, a manifestação do Fogo Ígneo e de sua 

supraconsciência. 

 

Não se esqueçam de que vocês têm, ainda, um corpo e que ele é o suporte dessa 

manifestação. 

É o que ocasiona, aliás, modificações importantes, como foi explicado, de suas fisiologias, 

quer elas sejam ao nível dos alimentos, ao nível do sono e, mesmo, ao nível da qualidade 

de suas relações de irmão a irmão, de alma a alma. 

A espontaneidade, como foi explicado, a simplicidade, a transparência do masculino 

sagrado tornar-se-ão ativas. 

Vocês se surpreenderão, também, por vezes, a empregar outras palavras que não aquelas 

que vocês empregam habitualmente. 

Não é, ainda, o «falar em línguas» ou o Verbo, mas aproxima-se disso. 

Vocês encontrarão, facilmente, em face de algumas situações, em face de algumas 

relações, as palavras exatas, sem ter que procurá-las em sua cabeça, sem ter que construí-

las porque, aí também, essa será a manifestação da Inteligência da Luz, os mecanismos de 

sincronia, de Fluidez da Unidade, mas de modo cada vez mais convincente e evidente. 

 

Tudo isso se desenrola em um tempo extremamente curto. 

É claro, alguns de vocês já viveram isso, há algum tempo, mas, mesmo para eles, a 

intensidade disso será decuplicada, o que os força, se posso dizer, à Evidência dessa 

Inteligência, que não depende, de modo algum, de sua pessoa nem, mesmo, de seu corpo 

de Existência, mas, simplesmente, da revelação da vida e do Amor, devido ao próprio fato 

do que se desenrola sobre a Terra, desde 2012. 

O que era invisível torna-se visível, mesmo para aqueles de vocês que jamais viveram isso. 

Então, é claro, pode haver, para alguns de nossos irmãos e irmãs encarnados, uma 

dificuldade para apropriar-se, no sentido de transparência, do que vai desenrolar-se, o que 

pode dar reações não de paz, em um primeiro tempo, mas de estupor e de estupefação. 

Não se inquietem. 

O aprendizado, como eu o disse, far-se-á com extrema rapidez, e virá substituir a realidade 

ilusória de sua pessoa e desse mundo, sem qualquer dificuldade. 

 

É claro, o Amor crescerá, quer seja em seus olhos, em suas vibrações, em seus gestos. 

Vocês não poderão mais refrear alguns comportamentos que são, diretamente, oriundos 

não de sua história, mas da instalação do Amor. 
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Um pouco à imagem do que nós havíamos contado, minhas irmãs e eu, concernente ao 

nosso caminho e nossa encarnação. 

Os milagres, também, aparecerão em grande número. 

Não entendam o milagre como uma cura, mas, bem mais, como uma transmutação 

alquímica de alguns elementos de sua vida, que se produzirão, aí também, 

independentemente de sua vontade. 

A Inteligência da Luz conduzirá vocês para onde ela deve conduzi-los. 

Mesmo em eventos desconcertantes ou dolorosos, vocês verão o que está por trás disso, 

suprimindo, então, de fato, as interrogações, as dúvidas ou os questionamentos. 

 

A Luz tornar-se-á, de qualquer modo, cada vez mais palpável, do mesmo modo que vocês 

constatam, a cada vez que nós nos reencontramos, uns e os outros, uma intensificação da 

presença da Luz, que se torna palpável e física. 

A Luz não está mais em outros lugares, ela não está mais, unicamente, em seu coração, ela 

está por toda a parte. 

A acumulação das partículas adamantinas sobre a Terra e a aproximação do que se 

desenrola no céu e sobre a Terra permite-lhes tocar essa Evidência e vivê-la. 

Estejam disponíveis para isso porque, de todo modo, como para seus desaparecimentos, 

vocês não poderão escapar disso, e eu duvido muito que vocês queiram escapar, tanto a 

felicidade será grande, o maravilhamento ou o estupor serão tão magnificados pela beleza 

que, em momento algum, eu penso, vocês terão vontade de subtrair-se disso, bem ao 

contrário. 

Mas lembrem-se, também, de que sua pessoa não pode desencadeá-los à vontade. 

Essa noção de improviso e de inesperado é absolutamente capital na inicialização do 

processo. 

 

Muito rapidamente, se vocês aquiescem a isso, constatarão que esses momentos 

reproduzir-se-ão em intervalos cada vez mais curtos, e por durações cada vez mais longas, 

que deveriam conduzir, se posso dizer, nas primícias do Apelo de Maria, no aparecimento 

das Trombetas, a uma quase estabilidade, para inúmeros de vocês, dessa percepção da 

verdadeira Vida. 

É nisso que vocês constatarão, também, que seu melhor lugar não é o de querer ajudar, 

sendo uma pessoa, outra pessoa, mas pôr-se à disposição da Luz em toda circunstância, e 

ver, realmente, que não são, jamais, vocês que agem, mas que é a Luz que age através de 

vocês. 

Aí está a única retidão da Luz, a única verdade da Luz Una, não alterada e não falsificada, 

que lhes permite, assim, desbloquear e liberar os últimos engramas de apego, os últimos 

engramas de predação ou de medo. 

Isso os preparará, de maneira ativa, ao seu destino, onde quer que ele se situe, nesse 

mundo ou alhures. 

 

A tranquilidade, independentemente da paz, tornar-se-á cada vez mais evidente. 

Quer seja a tranquilidade de seu próprio mental, a tranquilidade de suas próprias emoções e 

a tranquilidade, mesmo, de alguns incômodos de seu corpo, dores ou doenças de seu 

corpo. 

Você estará plenamente presente nesse corpo, mas, ao mesmo tempo, desvinculado das 

circunstâncias efêmeras desse mundo, de sua pessoa. 
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Naquele momento, quer você tenha vivido a realização do Si, quer seja liberado vivo ou 

nada viva, nada mudará, porque você terá acesso à Verdade e descobrirá o que é a 

verdadeira Vida. 

Seu olhar será transformado, a emanação de Luz far-se-á através de você, sem qualquer 

vontade e sem ser dirigida para qualquer um ou para uma situação precisa. 

Essa Luz não tem necessidade de você para dirigi-la, ela irá para onde ela deve ir, sem 

esforço, sem atenção, mesmo, e sem observação. 

 

É claro, seus campos de energia, seus campos de consciência, quer seja ao nível dos 

envelopes sutis como ao nível do corpo de Existência, poderão ocasionar, também, reações 

ao seu redor, porque essa Luz será percebida, mesmo se ela não seja vista nem 

compreendida; seu campo de energia, suas auras, se quiser, tornar-se-ão percucientes. 

Você perceberá, portanto, real e concretamente, não mais, unicamente, as forças etéreas, a 

sensação energética vital, mas você perceberá, diretamente, sua consciência, que se situa, 

também, nos diferentes corpos sutis como no corpo de Existência. 

Você terá acesso à constituição de seu corpo mental, de seu corpo causal, se eles existem 

ainda. 

Você terá acesso aos mecanismos íntimos de seus pensamentos e constatarão, então, 

como foi dito por inúmeros de nós, que seus pensamentos não são seus pensamentos. 

Eles se formam apenas como uma interação entre seu meio interior e o ambiente, eles não 

lhe pertencem. 

Mas isso não será mais uma crença ou um conceito ao qual você adere, mas você verá, 

realmente, isso no trabalho. 

 

Tudo isso já está ativo, atualiza-se, completamente. 

Você não poderá mais ser enganado por qualquer trapaça, qualquer artifício que venha de 

você como do exterior, você verá, realmente, o que está por trás e organiza tudo o que lhe é 

perceptível. 

É assim que a Eternidade instala-se, antes, mesmo, do Apelo de Maria ou antes, mesmo, do 

elemento final desse mundo. 

É aqui que você extrairá a força. 

Nós lhes temos dito, aliás, que estávamos no interior de vocês, mas que, durante o Apelo de 

Maria, nada mais haverá do que a Vida e o Amor. 

Não haverá mais pessoas, não haverá mais mundo, não haverá qualquer referência, se não 

é a referência do Absoluto, a referência da Inteligência da Vida e do Amor. 

É assim que você se torna, inteiramente, o que você é, ou seja, Amor, Liberdade e Verdade, 

assim como beleza. 

 

É claro, existirão outras percepções concernentes ao corpo de Existência em manifestação, 

mas no qual não é útil apoiar-se ou desenvolver, porque as coisas, como eu disse, far-se-ão 

de maneira totalmente espontânea. 

E não é conhecimento desses processos que realizará esse processo, mas, sim, a 

evidência da vivência dele. 

Tudo o que eu posso dizer, por exemplo, é que você sente o conjunto de suas Portas, de 

suas Estrelas, que são mais ou menos manifestadas. 

A partir do instante em que o conjunto dessas Portas, dessas Estrelas for manifestado ao 

mesmo tempo, então, o corpo de Existência está em pleno potencial de manifestação, aqui 

mesmo, nesse mundo. 
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Isso lhe dará mais alegria ainda. 

A paz o tornará indiferente e não insensível, mas indiferente à sua pessoa, o que o abre à 

liberdade do Amor, à irradiação do Amor, independentemente de qualquer circunstância, 

independentemente de qualquer vontade. 

É assim que, por sua vez, vocês não serão os liberadores de mundos, mas serão os seres 

liberados vivos, o que permite saciar seus irmãos, suas irmãs, mesmo fora de seu olhar ou 

de seu ambiente, onde quer que eles estejam no planeta. 

 

Foi assim que nós, Estrelas, agimos em nossa vida. 

Quer seja em nosso ambiente próximo, é claro, e, também e, sobretudo, no conjunto do 

planeta. 

Nós permitimos, portanto, umas e as outras, uns e os outros, em nossas encarnações, 

manter, de algum modo, esse fio diretor para a Eternidade, e isso era bem mais importante, 

por exemplo, para mim, do que mostrar-me em êxtase. 

O verdadeiro trabalho estava ali, ele não estava nos discursos ou nas palavras que eu 

pronunciava, mas em meu estado de ser absoluto manifestado ao mundo. 

Eu nada tinha a mostrar, nem a dizer, isso se fazia independentemente de mim. 

Isso vocês vão descobrir, e é aí que se situam o milagre e a Graça. 

É aí que vocês se tornarão essa rocha indestrutível que reencontra sua eternidade. 

 

Então, é-me pedido, hoje, para permanecer, também, entre vocês, para escutar suas 

eventuais questões concernentes ao que eu descrevi, bem além, é claro, de sua pessoa, 

mesmo se isso lhes concirna. 

 

Então, se vocês têm questões, nós os escutamos juntos. 

 

Questão: você poderia dar explicações sobre a percepção do Fogo Ígneo em nosso 

corpo? 

 

A percepção do Fogo Ígneo traduz-se por fenômenos que eu qualificaria de fulgurantes em 

seu corpo, que aparecem e que desaparecem assim, sem razão. 

Quer seja uma dor, quer seja uma percepção de seu próprio corpo, de sua posição no 

espaço e no tempo, mas, também, de sua própria memória que, como você constata, pode, 

por vezes, faltar. 

Há uma perda da linearidade do tempo, que lhe faz obscurecer, por exemplo, o que você 

estava fazendo. 

 

O Fogo Ígneo vai dar percepções das Portas, como eu disse, mas, sobretudo, de 

fenômenos abruptos, que se manifestam de diferentes modos, quer seja por formigamentos, 

vibrações, uma circulação de energia, mas algo que aparece e que desaparece muito 

rapidamente, que não se instala. 

Pelo menos enquanto não haja reticência, enquanto não haja, pela Inteligência da Luz e o 

Fogo Ígneo, uma cura em curso em uma parte de seu corpo ou de sua consciência. 

 

A primeira das manifestações é, certamente, uma regulagem térmica profundamente 

diferente: os mecanismos de calor e de frio tornam-se sucessivos e não têm relação com 

qualquer temperatura exterior. 
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Pode haver um fogo interior, pode haver um frio interior, mas, tanto em um caso como no 

outro, isso é muito súbito, chega e desaparece sem qualquer razão. 

A percepção de seu próprio corpo: seu cérebro pensa, por exemplo, que seu pé está em tal 

lugar, você olha e o pé ou a mão não está no lugar que você pensava. 

Você não percebe mais, pelos sentidos cutâneos, exatamente o que você percebia 

anteriormente: a textura dos objetos, a textura dos alimentos, a sensação térmica de seu 

sentido cutâneo torna-se diferente. 

Isso pode interpelá-lo de maneira muito fácil, porque é habitual para você. 

Você vai perceber o que está por trás, também, mesmo por sua mão, por seu pé e por não 

importa qual parte de seu corpo, o que está abaixo da aparência. 

 

O Fogo Ígneo, é claro, dá o fogo, mas isso já foi explicado. 

Os sons modificam-se nos ouvidos, a própria circulação da energia modifica-se, a própria 

percepção, para aqueles que as vivem, os mecanismos vibratórios concernentes às 

diferentes estruturas que você conhece tornam-se diferentes. 

Eles se tornam ou mais presentes, até a dor, por exemplo, em uma Porta, em especial nas 

Portas situadas no mais baixo do corpo, quer sejam as pregas da virilha ou o sacrum. 

Você vai constatar, também, que se desenrola, em você, esse mecanismo da consciência 

precisa, no qual as percepções são modificadas, no qual as cores aparecem e como seu 

céu fosse rasgado. 

 

Aliás, há um dos Anciões que se exprimiu entre vocês quando do que foi nomeado o 

masculino sagrado, que lhes deu um sinal específico a fazer e a traçar sobre seu próprio 

coração, que concorre, é claro, para a ruptura dos últimos véus que lhes mascaravam a 

Verdade, não interior, uma vez que alguns de vocês estão liberados, mas, ainda, ao nível do 

que vocês nomeiam, e que nós nomeamos com vocês, o exterior. 

 

Assim é o Fogo Ígneo. 

Ele dá a certeza, ele dá a potência, ele dá a Verdade, ele dá a magnificência da Vida e do 

Amor. 

O Amor lhe será visto, isso não será mais, unicamente, um conceito, não será mais, 

unicamente, uma vivência na intimidade de seu coração, para aqueles que são liberados 

vivos ou que vivem a Última Presença, mas isso será visível em todo seu redor, o que se 

traduz, como eu disse, pelo sentimento de não mais ver a mesma coisa, de ter mecanismos 

coloridos, o mais frequentemente, sem forma, cores que nada têm a ver com as cores que 

vocês veem com os olhos. 

 

Tudo isso lhes dará uma coloração muito nítida, na qual vocês não terão mais necessidade 

de passar pela análise sensorial ou a análise mental. 

Por exemplo, o que é harmonioso, o que é amor manifestar-se-á, o mais frequentemente, 

sob formas de cor pastel, muito claras, como o rosa ou qualquer outra cor, mas em 

tonalidades muito purificadas, se posso dizer. 

Enquanto o que é pesado, o que é oposto à Inteligência da Luz, quer venha de vocês ou de 

outros lugares, aparecer-lhes-á sob cores sombrias, que lhes aparecem mal iluminadas, 

cores que eu qualificaria, como vocês verão, de densas, de compactas, que nada deixam 

atravessar. 
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Isso poderá fazer-se, também, para partes de seu corpo, como se você viajasse, realmente, 

no interior de seu corpo, em consciência, e pudesse, por exemplo, ver a cor de uma artrose, 

se você tivesse uma em um determinado lugar, a cor de seu fígado, a cor de seus 

pensamentos. 

Cada pensamento, cada nota de música tornar-se-á a Evidência para você. 

Por sua cor, por sua coloração, por sua iluminação. 

Tanto de maneira visível exterior como de maneira cerebral ou mais intuitiva. 

Lembre-se de que é natural. 

Não há necessidade de aprendizado muito longo, uma vez que isso não concerne a um 

conhecimento a adquirir, mas, sim, um natural que volta. 

 

Vocês têm outras questões? 

 

Questão: você poderia explicar o «falar em línguas»? 

É a mesma experiência vivida na torre de Babel? 

 

Bem amada, isso é possível em duas circunstâncias. 

Tanto ao nível do que eu nomearia, com vocês, o astral, ou seja, a ilusão, na qual há uma 

forma de exaltação em que a consciência não está, absolutamente, estabilizada, mas pode 

haver, também, um falar em língua que é ligado a essa estabilidade, como a rocha de sua 

supraconsciência em manifestação. 

A diferença é essencial, é que o falar em línguas é um falar que eu qualificaria de vibral, 

cuja incidência é exata e nada tem a ver com uma linguagem estruturada, nem uma língua 

antiga, aliás. 

Não se trata, por exemplo, do sumério original ou de língua como o aramaico. 

Esse falar em língua é, simplesmente, uma emissão de frequências, um pouco como notas 

de música, nas quais o único sentido não é compreendido pelo mental, nem pelo intelecto, 

nem pela razão, mas, diretamente, pelo coração. 

 

O falar em línguas é apenas uma das manifestações possíveis, tanto da ilusão, ou seja, da 

luz alterada, como da verdadeira Luz. 

A única discriminação possível é, justamente, o estado da consciência daquele que o vive. 

No falar em línguas ligado à ilusão Luciferiana, astral, há emoção, há exaltação, há 

explosão. 

No falar em línguas vibral, do Fogo Ígneo, há estabilidade, há permanência e, sobretudo, 

como você constatará, se isso se produz, há essas cores pastel que são vistas e 

percebidas. 

O coração, obviamente, naquele momento, não permanece insensível a esse falar e você 

verá o que se desenrola então, também. 

 

Mas nenhum dos processos místicos, tais como você os tenha, talvez, lido ou vivido, é 

importante. 

Isso se desenrola, o mais frequentemente, no silêncio. 

O silêncio de sua consciência, de suas emoções, de seu mental, o silêncio da ação, 

também. 

É um maravilhamento, como eu disse, um encantamento, ou um estupor. 

Nada há de projetado, nada há que venha da pessoa, e isso se vive, diretamente, naquele 

momento. 
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Isso pode produzir-se para cantos espontâneos, isso pode produzir-se, também, ao escutar 

a música, na qual, aí também, as notas de música lhe serão percebidas não mais como 

vibrações, mas como uma ação direta de sua consciência sobre ela mesma, pelos 

fenômenos coloridos específicos. 

 

Você não tem necessidade de manifestações extraordinárias porque, mesmo o que se 

desenrola, nesse momento, e que vai desenrolar-se, é de uma simplicidade extrema e 

reforçará, aliás, sua transparência e sua humildade. 

Não haverá qualquer reivindicação, qualquer apropriação e, sobretudo, você constatará, 

como eu disse, sua estabilidade. 

Não haverá explosões, nada de exultação. 

Não haverá manifestações exageradas, mas, bem mais, uma forma de sabedoria cada vez 

maior. 

Não haverá necessidade de dizê-lo nem de exprimi-lo, quer seja para você, quer seja para 

uma relação ou para um ambiente. 

Isso lhe aparecerá, além do primeiro estupor, como muito natural. 

Eu a lembro de que é algo que você reencontra, que é ligado à sua eternidade e à sua 

vivência nas dimensões unificadas, qualquer que seja sua forma e qualquer que seja a 

dimensão. 

Você verá, de qualquer modo, através da matriz e através da Ilusão desse mundo. 

 

O corolário, também, disso, para você, individualmente, e em sua pessoa, é mostrar-lhe as 

falhas de seu comportamento, as falhas de suas reticências ou de seus medos. 

É mostrar-lhe a verdade nua, que não se obstrui mais com origens estelares ou linhagens 

estelares, que não se dirige mais para um objetivo, porque, aí, você tocou a Verdade que é 

o objetivo final, e todos os outros objetivos desenrolam-se por si mesmos, sem qualquer 

dificuldade. 

É claro que isso poderá traduzir-se, também, por uma incompreensão cada vez maior da 

loucura desse mundo, mas essa incompreensão não desembocará em uma necessidade de 

retificação ou de modificação. 

Você aceitará, através disso, a liberdade de cada um de manifestar o que tem vontade, se 

ele tem, ainda, vontades – e você o amará desse modo. 

Isso poderá parecer-lhe desconcertante, para aqueles que você poderia, ainda, nomear, 

hoje, de inimigos ou de pessoas que você não frequenta. 

 

É assim que se instalam a Graça e o perdão, e que você libera os últimos laços, as últimas 

memórias, os últimos entraves à sua liberdade. 

É assim que se realiza a alquimia entre o interior e o exterior, que lhe dá a ver que não há 

nem um nem o outro, há apenas a Vida. 

Não há, mesmo, uma pessoa, há apenas uma forma congelada em um corpo carbonado. 

Você se conscientizará, real e concretamente, de que você não é – se já não foi feito – essa 

história, nem essa pessoa, nem, mesmo, qualquer pessoa de uma vida passada, e que você 

é, efetivamente, real e concretamente, o Amor, e que o mundo está em você, e que você é o 

mundo. 

 

Vocês têm outras questões? 
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Questão: por que, quando se evoca o Espírito do Sol, evoca-se, também, o Coro dos 

Anjos? 

 

Porque, no Espírito do Sol, como em cada sol, há as formas e as consciências ligadas ao 

que foi chamado o Coro dos Anjos ou, se prefere, os Quatro Vivos, também. 

Há, portanto, no Espírito do Sol, a manifestação do Coro dos Anjos e ambos são ligados, se 

posso dizer, na liberdade de manifestação do Amor. 

O Coro dos Anjos é o que o anima no êxtase, o Espírito do Sol é o que lhe dá a retidão da 

Verdade; ambos são conjuntos. 

É por isso, também, que eu falei de modificações de sons, se você percebe esses sons em 

seus ouvidos, durante esta fase. 

 

A atualização do Verbo também faz parte disso. 

Quando eu lhes dizia que as palavras que sairão de vocês não são suas palavras habituais, 

nem, mesmo, aquelas que vocês teriam pensado, aí, vocês entram no Verbo, o Verbo 

Criador, manifestado pelo masculino sagrado e a androginia primordial na superfície desse 

mundo e, também, em seu corpo. 

 

Questão: quando a pele torna-se muito sensível, que aparecem comichões, é a 

manifestação do Fogo Ígneo? 

 

Minha cara irmã, esse pode ser, efetivamente, o caso, e é, frequentemente, o caso para 

aqueles de vocês que percebem uma das Coroas. 

Por vezes, também – e isso corresponde à percepção cutânea – você vai como que sentir-

se apertada nesse corpo, o que dá a impressão de um aumento, não do exterior, mas do 

interior, em especial ao nível de seu peito, de sua cabeça ou de seu ventre. 

Isso participa do mesmo processo da Existência e da Eternidade. 

 

Lembre-se, também, de que, durante este período, seu sangue oxigena-se de maneira 

diferente. 

Ele não passa mais, unicamente, pelos pulmões, mas também, diretamente, através da 

pele, pelas partículas adamantinas. 

Seu sangue é vivificado, o que dá, por vezes, aquecimentos. 

É nesse sentido que minha irmã Hildegarde havia preconizado certa poção para refrescar o 

sangue. 

Não é proibido, é claro, consumir produtos, plantas ou outra coisa que esteja em relação 

com a ação no sangue porque, quanto mais seu sangue estiver fluido e circular, mais lhe 

será fácil viver esses processos que eu acabo de descrever, ligados à sua Ressurreição. 

 

… Silêncio… 

 

Aliás, se você esteve atento, através de suas leituras, através de suas escutas, através de 

suas Presenças, você constata, progressivamente, em cada uma de nossas intervenções, 

que nós estamos cada vez mais densos junto a vocês. 

Simplesmente, porque não há mais camadas isolantes. 

E, é claro, segundo nós intervimos sós ou acompanhados de um Arcanjo ou do Espírito do 

Sol e do Coro dos Anjos, a qualidade vibratória que você percebe não é a mesma. 
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Trata-se, sempre, de Luz verdadeira, mas com intensidades diferentes, oitavas diferentes, aí 

também, segundo as circunstâncias. 

É uma primeira abordagem, que vai além do desaparecimento e que a leva, diretamente, à 

emergência da Eternidade nesse mundo. 

 

Questão: se os Arcanjos e vocês estão em nosso interior, por que o Arcanjo Anael é 

obrigado a criar uma coluna de Luz para fazê-los descer? 

 

Bem amado, o fato de descer, como você diz, para o Arcanjo Anael ou para qualquer outra 

entidade, quando isso lhe concerne, individualmente, como você sabe, a Presença está em 

você, ela se manifesta pelo Canal Mariano. 

Mas, quando vocês são vários, é preciso, efetivamente, que esse Canal Mariano seja 

reconstituído, indiferentemente do seu, se posso dizer, o que permite a fluidez do 

estabelecimento das entidades de Luz, independentemente de sua estrutura. 

Do mesmo modo que você vai constatar que Presenças de Luz, e não, simplesmente, 

entidades ou formas que passam em seu ambiente, manifestam-se cada vez mais, 

independentemente de seu Canal Mariano e independentemente de sua percepção. 

 

E se você tem a oportunidade de observar isso, constatará que, aí também, há um processo 

extremamente preciso de entrada em manifestação. 

A coluna de Luz branca, criada pelo Arcanjo Anael, assim como as esferas de proteção, 

vêm do mundo supramental, porque criadas por um Arcanjo. 

Elas são, portanto, eficientes nesse mundo, contrariamente ao que você pode realizar, você 

mesmo, se você não utiliza técnicas ou suportes específicos. 

É uma coisa viver uma Presença no Canal Mariano, é outra coisa viver a Presença de um 

Arcanjo ou nossas Presenças em um ambiente no qual vocês são vários. 

 

Questão: por que se fala de beleza, mas, também, de elegância do Absoluto? 

 

E por que não? 

Aquele que o vive é tal como nós o exprimimos, uns e os outros. 

O que pode haver de mais belo do que a verdade nua, além de toda forma e de toda 

consciência? 

Porque é exatamente, quer seja nos momentos de encantamento, os momentos de êxtase, 

os momentos de paz, os momentos de desaparecimento, é essa palavra que se forma a 

mais espontaneamente: perfeição, beleza, Evidência. 

É preciso, efetivamente, encontrar palavras para qualificar o que é inqualificável, traduzir, de 

algum modo, o que é percebido e vivido. 

É claro, conforme as culturas, conforme sua origem, outras palavras são possíveis e, se 

você esteve atento, aliás, constata que, segundo nossas origens em nossa última 

encarnação, as palavras não são as mesmas. 

Elas traduzem, no entanto, a mesma verdade. 

Porque essa beleza, justamente, não está inscrita em qualquer efêmero, nem em uma 

forma, nem em uma consciência. 

É o que Bidi nomeava a a-consciência. 

Obviamente, isso nada tem a ver com a beleza de uma forma, de um corpo, de uma pintura, 

de um pôr de Sol, mas é uma beleza absoluta, justamente, porque não há forma definível. 

Aí, onde nada pode ser nomeado. 
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Lembre-se de que o mais importante, neste período, não é mais, tanto, tudo o que você 

viveu até agora, mas é, efetivamente, a revelação do Último, aqui mesmo, em sua 

consciência comum. 

O que é, efetivamente, muito novo e que não teria podido existir, exceto para alguns seres 

liberados vivos, anteriormente, enquanto o Fogo Ígneo não havia aparecido, devido à 

alquimia entre o efêmero e o Eterno ou, se prefere, entre o corpo e os corpos vitais, e o 

corpo de Existência. 

Não, unicamente, em sua revelação no coração, mas seu desenvolvimento, ativo e real, em 

seu corpo físico. 

Eu o lembro de que a Ascensão acontece no corpo, que ele é o apoio e o suporte dela, 

porque a codificação vibratória não vem de outros lugares que não de cada uma de suas 

células. 

 

Questão: quando você está conosco há outras entidades de Luz que a acompanham? 

 

Minha cara irmã, isso é possível. 

Minha própria Presença pode ser acompanhada pelo Espírito do Sol e o Coro dos Anjos, 

como foi exprimido pelos Anciões. 

Eu posso, também, ser acompanhada, é claro, por alguns Arcanjos que, em geral, então, 

posicionam-se nos quatro cantos do espaço no qual eu intervenho. 

Isso não é para uma proteção qualquer, é claro, mas para fazê-los beneficiar-se, quer seja 

na leitura, na escuta ou na presença, de algumas codificações vibratórias de Luz autêntica 

em vocês, que reflete a qualidade e a função, se posso dizer, do Arcanjo em questão. 

 

Questão: o que significa, quando de um alinhamento ou do adormecimento, que o 

corpo inteiro ponha-se a vibrar? 

 

Para aqueles de vocês que vivem a vibração, em qualquer Coroa que seja, essa vibração 

do corpo é, justamente, a substituição do efêmero pela Eternidade ou, se prefere, da 

consciência do corpo de Existência em relação à consciência comum. 

Pode haver vibrações, dormência, formigamento, desaparecimento da percepção de um 

segmento de seu corpo. 

É exatamente o mesmo processo que está no trabalho. 

 

Questão: você poderia esclarecer-nos sobre o papel da alimentação e da Luz, porque 

nos acontece de não mais comer e ficar gordo, ou de comer muito e ficar magro? 

 

Nos mundos unificados, bem amada, quer isso concirna tanto aos mundos carbonados 

como aos mundos definitivamente livres desde sempre, o alimento nada tem a ver com o 

que vocês concebem nessa Terra. 

Parece-me, aliás, que, quando dos ensinamentos do Intraterra, foi-lhes especificado que 

esses povos de terceira dimensão unificada não tinham necessidade de comer. 

Nossos irmãos Vegalianos não têm sistema digestivo, ele para nada serve, a nutrição deles 

é tomada, diretamente, a partir da Luz. 

Foi o que eu expliquei em relação ao seu sangue, que se nutre, diretamente, não, 

unicamente, de oxigênio, mas de Luz. 
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Assim, portanto, nas diferentes fases que vocês vivem, já, há numerosos anos, existiram 

numerosas modificações fisiológicas e alimentares. 

O Arcanjo Anael já havia explicado, há muito tempo, a diferença entre a alimentação sólida 

e líquida e, também, nos produtos da natureza, aqueles que cresciam na altura e não sob a 

terra ou próximo ao solo. 

 

Hoje, vocês descobrem a nutrição da Luz. 

Isso se faz independentemente de sua vontade ou de seus desejos, que convém, aliás, 

respeitar ao nível de seu corpo, no que ele lhes pede. 

Seu corpo sabe melhor do que você do que ele tem necessidade, o que dá, aliás, por vezes, 

sentimentos específicos com alguns alimentos, como seu ventre, por si mesmo, voltasse a 

fechar-se e impedisse qualquer alimento de descer, enquanto, em outras ocasiões, vocês 

podem, efetivamente, ser tomados de bulimia, se posso dizer, para alguns alimentos. 

Tudo isso faz parte do que se desenrola nesse momento. 

 

O Arcanjo Anael disse, mais recentemente, que vocês não precisavam, necessariamente, 

comer. 

Foram-lhes, também, preconizados, pelo Comandante dos Anciões, jejuns extremamente 

breves e curtos, que não superam vinte e quatro horas, para, justamente, ver, aí também, o 

que se desenrola em vocês, fazendo a experiência e vivendo-a. 

 

Apenas nos mundos de predação é que há alimentos e a necessidade de comer porque, a 

partir do instante em que você come algo, seja lógico, quer seja um cereal, quer seja um 

vegetal, um animal, é, sempre, uma forma de predação. 

Você come para viver, caso contrário, diversos sintomas aparecem. 

Existem, é claro, assim como foi explicado pelos povos intraterrestres, banquetes que eu 

qualificaria de rituais, que comemoram coisas ligadas às linhagens, por exemplo. 

 

É claro, nesta fase de grande reviravolta, quer seja em seu corpo e em seus hábitos, você 

constata essas mudanças. 

Você constata que pode devorar ou, então, nada mais comer. 

Lembre-se de que não são seus hábitos ou suas necessidades de alguns tipos de 

alimentos, mas a Inteligência da Luz que age através de você. 

Se você está atento, realmente, à sua alimentação, saberá, instantaneamente, se um 

alimento é bom ou não para você, segundo o reflexo de abertura ou de fechamento da parte 

inferior do diafragma que, eu o lembro, está em projeção direta do que é nomeado o oitavo 

corpo ou Embrião Crístico. 

Se você está atento a isso, observará percepções ao nível dessa zona, conforme essa zona 

feche-se ou abra-se, segundo os alimentos. 

O sistema digestivo, tal como você o conhece e que eu conheci em minha vida, mesmo se 

eu comesse muito pouco, é, de algum modo, uma falsificação. 

Na Luz, nada há a digerir, nada há a incorporar e a metabolizar; a própria Luz é 

metabolismo. 

 

Questão: durante um mês ou dois eu senti a necessidade de comer grandes 

quantidades de carne, enquanto eu não a comia antes, e isso se acalmou. 

É um processo normal? 
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Minha cara irmã, apenas você é que pode ali responder. 

As modificações de hábitos alimentares podem ser, efetivamente, impulsionados pela Luz. 

Seu corpo sabe melhor do que você mesma do que ele tem necessidade. 

Existem algumas fases da Alquimia atual que, efetivamente, podem necessitar de uma 

modificação de regime alimentar. 

O problema não é a carne, o problema é o sofrimento da carne. 

 

Eu lhe repito, contudo, que, nos mundos unificados não há qualquer necessidade de comer, 

exceto para alguns povos, unificados, no entanto, mas que mantiveram linhagens que são 

ligadas, por exemplo, aos felinos. 

Mas, de uma maneira geral, o alimento é, o mais frequentemente, um ritual e não uma 

necessidade. 

Em contrapartida, suas necessidades, nesse mundo, são função de sua transformação. 

Pode, efetivamente, haver uma necessidade de algo que não estava presente 

anteriormente; isso é, sempre, transitório, e corresponde a fases específicas. 

Falando de alimento, você vai constatar, também, tão surpreendente quanto isso possa 

parecer-lhe, que você vai estar cada vez mais sensível, não à natureza desse alimento, mas 

à sua cor e à sua textura. 

Tudo isso faz parte de modificações de sua Ressurreição. 

 

Eu a lembro de que, em minha encarnação, eu engolia, o mais frequentemente, apenas três 

tipos de alimentos sem, jamais, sofrer da mínima carência: o arroz, o leite e o mel. 

E, no entanto, você sabe bem, hoje, que o leite é um veneno – jamais o mínimo veneno 

pôde agir no que eu era. 

 

Alguns de vocês sentem, ainda, que sua consciência é dependente de alimentos, de 

horários. 

Para outros, tudo isso terminou, não há mais obrigação de respeitar horários, tipos de 

alimentos. 

Para outros, em contrapartida, isso é, talvez, mais atualidade. 

Aí também, isso se refere, diretamente, à emergência de suas linhagens. 

 

Questão: acontece-me, cada vez mais, de ter náuseas em alguns lugares ou perto de 

algumas pessoas, o que isso significa? 

 

Bem amada, cara irmã, essas manifestações são, diretamente, ligadas à ressonância das 

Portas nomeadas Atração e Visão. 

Conforme a energia encontrada, conforme as consciências encontradas, se não há sintonia 

vibratória, a predação será sentida, essencialmente, ao nível da Porta Atração e da Porta 

Visão, é claro. 

E isso conduzirá, muito naturalmente, a náuseas, a estados nauseantes. 

É o mesmo com alguns alimentos ou, mesmo, com algumas de suas próprias emoções ou 

as emoções de seus irmãos e irmãs. 

 

Seu corpo vive, sobretudo, quando ele abriga o corpo de Existência. 

Ele se manifesta por si mesmo, independentemente de suas emoções conscientes. 

Do mesmo modo, você pode experimentar, também, as mesmas náuseas diante de alguns 

alimentos que, no entanto, eram-lhe habituais. 
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Cabe a você escutar. 

O que você segue? 

Seus hábitos, alimentares ou outros, ou o que pede a Inteligência da Luz, através de seu 

corpo? 

 

Se não há mais outras questões concernentes à Ressurreição, então, eu me permito saudá-

los e permito-me viver, com vocês, um momento, concernente a tudo o que eu acabo de 

explicar. 

Isso não é mais, simplesmente, uma comunhão, nem um coração a coração, mas, sim, a 

revelação do que eu nomeei o Absoluto nesse mundo. 

 

Eu lhes digo, agora e já, meu Amor e até breve. 

Eu lhes direi, quando isso estiver terminado. 

 

… Silêncio… 

 

Eu me retiro agora, em vocês. 

Até logo. 
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SRI AUROBINDO – Maio de 2016 

 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

 

 

Eu sou Sri Aurobindo. 

Irmãs e irmãos encarnados, instalemo-nos, primeiramente, se o quiserem, no Silêncio 

preliminar da consciência da Ressurreição. 

 

… Silêncio… 

 

Eu venho a vocês, acompanhado do Espírito do Sol e do Coro dos Anjos, no coração do 

Um. 

Minhas palavras não terão necessidade de ser numerosas, trata-se, sobretudo, para cada 

um de vocês, de instalar-se nesse Silêncio e, através da comunhão de nossos corações, 

deixar instalar-se o que está à sua porta. 

 

As primícias de sua Ressurreição estão, efetivamente, aí. 

Em sua Presença, em sua Ausência e em seu Silêncio dissipam-se os últimos véus do 

confinamento. 

Doravante, a Luz e Sua Inteligência tocam e penetram cada parcela de sua consciência e 

de seu corpo, e realiza a junção de Porta a Porta, de Estrela a Estrela, da verdade da Luz e 

do próprio princípio de sua Ressurreição. 

 

Minha presença não é, portanto, destinada a dar-lhes esclarecimentos suplementares ou 

complementares, mas, bem mais, permitir-lhes, onde quer que vocês estejam, deixar 

emergir, deixar florir a conjunção do masculino sagrado e do feminino sagrado, o que lhes 

dá a possibilidade de manifestação cada vez mais precisa da androginia primordial, 

acoplada ao Verbo Criador, ambos em ressonância com o que foi ligado e nomeado o 

décimo primeiro corpo e o décimo segundo corpo. 

 

A junção e a coordenação da androginia primordial e do Verbo Criador finalizam a ignição 

de sua Merkabah interdimensional, de seu veículo ascensional e, isso, de maneira cada vez 

mais extensiva e cada vez mais visível, tal como lhes foi descrito por Ma Ananda Moyi. 

 

Existe certo número de elementos preliminares, se posso dizer, para a manifestação de sua 

Ressurreição, antes, mesmo, do Apelo de Maria e antes, mesmo, do momento coletivo da 

Liberação da Terra, ao nível de suas consciências. 

 

No espaço de meus silêncios, pela Graça da Luz, do Espírito do Sol e do Coro dos Anjos, 

isso se revela no próprio instante, o que lhes dá um vislumbre ou a totalidade dessa 

vivência. 

 

Há mais de seis anos, eu havia evocado, longamente, a fusão dos Éteres e a Obra no Azul. 
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Hoje, assim como lhes foi explicado pelos Anciões, essa alquimia toca ao seu termo, e 

revela seu corpo de glória e sua imortalidade, e põe fim, de maneira irremediável, a todo 

sofrimento, a toda separação, assim como a toda morte. 

 

O simples fato de portar seu olhar e sua atenção sobre os locais respectivos do décimo 

primeiro corpo e do décimo segundo corpo – situados, eu os lembro, no ponto de 

emergência deles, ao nível do lábio superior e acima da bola do nariz – dá-lhes a viver essa 

Ressurreição. 

Assim, portanto, neste instante, como em qualquer instante, é-lhes possível, além dos 

sintomas e dos sinais dados por nossa irmã Ma Ananda, facilitar a instalação do que foi 

descrito. 

 

A fusão do décimo primeiro corpo e décimo segundo corpo pode dar certo número de 

sensações em seu rosto, nos quais não é útil atrasar-se, porque nada substitui sua vivência 

e a evidência dessa vivência. 

Além dos sinais e dos sintomas descritos por Ma Ananda, produz-se um mecanismo 

reconhecível, para aqueles que vivem as vibrações, ao nível da Coroa da cabeça. 

A Coroa, constituída pela junção das doze Estrelas, vai deslocar-se e elevar-se em direção 

da pequena Coroa da cabeça. 

A Inteligência da Luz – no momento o mais oportuno para cada um de vocês e, o mais 

tardar, no momento do Apelo de Maria – eleva-os, não para retirá-los de seu corpo, mas 

para abri-lo às suas novas faixas de frequência, às suas novas manifestações. 

 

No silêncio, no sopro de sua respiração apaziguada, eleva-se a Coroa radiante da cabeça. 

 

… Silêncio… 

 

Nessa percepção vive-se e pode-se viver o conjunto de elementos comunicados por Ma. 

 

… Silêncio… 

 

É nesse ajuste final entre o efêmero e o Eterno que se produzirão os sinais que precedem o 

Apelo de Maria, assim como o Apelo de Maria. 

Essa nova abertura, se posso dizer, é o que os desembaraçará, de maneira definitiva, se já 

não foi feito, da ilusão da pessoa, da ilusão desse mundo e da ilusão de toda história, e 

concretiza o retorno à Eternidade e, sobretudo, e antes de tudo, o retorno à Liberdade. 

Não mais, unicamente, interior, como foi o caso para os Liberados Vivos, mas de maneira 

integral e total. 

Nessa densidade nova, porque se trata, efetivamente, de uma densidade, a densidade da 

Luz substitui a densidade do corpo. 

 

É nesse estado e nessa consciência que vocês ressuscitam. 

Como pôde dizê-lo nosso Comandante, a borboleta nasceu. 

Ela seca suas asas e prepara seu voo, e cria o que foi nomeado o parto e a libertação, o 

que lhes dá a viver a realidade de sua eternidade, a realidade do Amor, que não suporta 

qualquer condição desse mundo nem qualquer limitação desse mundo, e os faz viver que 

está, em sua humanidade e em sua humildade, o fato de que vocês não são desse mundo, 

mas estão sobre esse mundo. 
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É, também, que vocês saem, de maneira definitiva, de toda dualidade e do dualismo 

inexorável desse mundo confinado. 

É nisso que vocês encontrarão a força de percorrer o que lhes resta a percorrer, até o prazo 

dessa dimensão. 

 

Qualquer que seja o tipo de manifestações inesperadas já sobrevindas ou que devam 

sobrevir no que há a viver, é aí que se situam a última Passagem e a Reversão final, o 

reajuste e o realinhamento da consciência e dessa esfera terrestre com a Luz da Fonte, e 

com o plano de manifestação criado, há muito tempo, por algumas entidades criadoras de 

mundos. 

 

O apelo a essa Ressurreição faz-se cada vez mais premente em cada um de vocês, como 

em todas as estruturas desse mundo e dessa sociedade. 

Não é mais, agora, questão de escolha, exceto nas últimas Graças Marianas, mas, bem 

mais, de concretização e de manifestação de cada uma de suas próprias verdades. 

 

… Silêncio… 

 

No silêncio do instante presente, isso se desenrola em vocês. 

 

Essa elevação vibratória e essa elevação da Coroa da cabeça é um mecanismo pré-

ascensional, que lhes dá, de algum modo, por antecipação, a certeza inabalável, pela 

vivência, do que vocês são. 

 

No que há a viver há apenas o Silêncio. 

Mesmo se formas possam aparecer, e cores, como foi explicado, a partir do instante em que 

vocês entram, como agora, em seu alinhamento no Coração do Coração, então, não resta 

mais do que a certeza e a Evidência do que vocês são, sem que isso sofra a mínima 

interrogação, o mínimo questionamento. 

Nesse estado interior, sua pessoa dilui-se, os mecanismos de funcionamento da pessoa 

acalmam-se e apagam-se, por si mesmos, substituídos pela vacuidade da plenitude que não 

é desse mundo. 

 

Esse é o sentido de minha intervenção aqui mesmo, como para cada um de vocês que 

escutará e ouvirá isso. 

 

… Silêncio… 

 

O canto do Espírito ecoa, talvez, em suas cordas celestes, no Canal Mariano, em suas 

células, mas qualquer que seja a manifestação ou a ausência de manifestação, isso, em 

nada, incomoda a emergência do que acontece. 

 

O movimento é, portanto, efetivamente, um movimento do exterior para o interior, conjunto 

ao mesmo movimento do interior para o exterior, que abole, assim, como foi explicado, a 

última separação e os últimos sofrimentos. 

 

O coração órgão, o coração vibral e o coração energético participam, também, dessa 

retirada das últimas separações. 
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… Silêncio… 

 

Se vocês percebem as vibrações, qualquer que seja a intensidade delas, sua consciência 

permanece clara. 

Ela supera a identificação à vibração – uma vez que a consciência é vibração – e permite 

estar, de algum modo, na antecâmara do Último. 

 

A Última Presença é um ponto de equilíbrio no Coração do Coração. 

A Ressurreição já se esqueceu das etapas anteriores, e revela-lhes, então, de maneira 

lúcida, que não houve, jamais, etapas anteriores, se não foi na pessoa, em uma história 

temporária ligada ao confinamento e aos diferentes ciclos passados, para alguns de vocês, 

no curso desses períodos. 

 

A Morada de Paz Suprema os conduz, naturalmente, à sua Ressurreição. 

 

Até agora, e cada vez mais regularmente, vocês podem beneficiar-se de nosso aporte, de 

nossa comunhão para viver sua dissolução e seu desaparecimento, e retornar à pessoa 

encharcada de Luz e saciada. 

Mas para inúmeros de vocês, até agora, isso não se mantinha de modo permanente, porque 

o momento não era chegado. 

Ora, o momento é chegado para não mais ser freado ou retido por qualquer circunstância 

ligada a esse mundo. 

Se sua humildade, sua transparência permitem-no, o acesso a essa estabilidade é-lhes 

dado por si mesmos. 

Não se trata, mesmo, mais de um posicionamento ou de um ponto de vista da consciência, 

que põe fim à espécie de dicotomia entre a pessoa e o observador, assim como a vivência 

da Liberdade, o Absoluto. 

É, justamente, o desaparecimento dessas barreiras, dessas reticências, desses últimos 

véus que permite a reunificação total de seu ser, nesse mundo e através desse mundo. 

Isso é bem mais importante do que todas as revelações, vividas e experimentadas até 

agora. 

É o momento de seu sacrifício, o momento da doação total à Fonte, ao que vocês são. 

 

Em cada um de meus silêncios, na duração deles, isso se manifesta para estabelecer-se e 

permanecer em vocês. 

 

… Silêncio… 

 

É nessa Ressurreição, além de todas as manifestações descritas por Ma e por outras, que 

vocês vivem, realmente, a Liberação, antes, mesmo, da Liberação coletiva sem, mesmo, ter 

necessidade de perceber o que era necessário até agora: a Onda de Vida, o Canal Mariano, 

as Coroas radiantes. 

A Eternidade toma todo o lugar e não deixa subsistir, durante a experiência, qualquer 

veículo, qualquer forma e qualquer identidade, que os faz viver, então, de maneira integral, 

o Amor-Luz incondicionado, que amplifica sua sabedoria. 
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Nessa vivência do instante não há mais possibilidade de observar, de racionalizar, de crer 

ou não crer. 

Há apenas isso, que toma todo o espaço, todos os tempos e todas as suas formas. 

 

… Silêncio… 

 

Nesse espaço, e não há qualquer esforço, de qualquer estrutura efêmera que seja, há, é 

claro, o estado de Graça e, ao mesmo tempo, densidade e leveza, porque um não é 

diferente do outro em sua eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

O som pode, ainda, guiá-los, a vibração da Coroa, ela também, mas mesmo esses 

elementos parecem-lhes distantes, parecem-lhe não concernir ao que está aí. 

 

Mesmo minhas palavras, minha identidade e minha presença parecem-lhes insignificantes 

em comparação ao que se vive. 

 

… Silêncio… 

 

O silêncio preenche a imensidão. 

 

… Silêncio… 

 

O próprio sopro torna-se cada vez mais distante. 

O esquema corporal parece diluir-se. 

 

… Silêncio… 

 

As referências habituais da posição de seu corpo e de sua consciência afastam-se, elas 

também. 

 

… Silêncio… 

 

Minhas palavras parecem-lhes sair, tanto de vocês mesmos como de mim, como de toda a 

parte. 

 

Nada mais pode estar localizado nem, mesmo, fixado. 

As referências habituais nesse mundo, de tempo e de espaço, fundem-se e afastam-se. 

 

… Silêncio… 

 

Toda ideia, pensamento ou vivência da pessoa afastam-se, também. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, nenhum sentimento, nenhuma ideia, nenhuma percepção. 

Apenas isso. 
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… Silêncio… 

 

Tudo está, ao mesmo tempo e no mesmo tempo, distante e próximo. 

A própria distância é abolida. 

 

… Silêncio… 

 

A própria consciência não é mais tida e retida por qualquer elemento que seja. 

 

… Silêncio… 

 

Aí onde você está, você não pode mais definir nem nomear. 

Há apenas isso. 

 

… Silêncio… 

 

Nenhum pensamento, nenhuma ideia pode aparecer e emergir. 

 

O Amor-Luz ocupa tudo. 

 

… Silêncio… 

 

Uma paz desconhecida faz-se conhecer. 

 

… Silêncio… 

 

E aí, certamente, você se reconhece, em parte ou na totalidade. 

 

… Silêncio… 

 

Mais nenhuma outra palavra é útil, nem, mesmo, desejável. 

 

… Silêncio… 

 

Permaneça assim, enquanto não há ninguém. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Sri Aurobindo, e eu abençoo isso. 

Nas circunstâncias que você desejar, você poderá instalar-se, à vontade, nisso. 

 

… Silêncio… 

 

Assim é o Amor, sem objeto e sem sujeito, indiferenciado a toda causa e a todo resultado. 

 

… Silêncio… 
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Eu o saúdo, você, que viveu isso, na totalidade ou em parte. 

Sua coroa de glória substitui-se em sua pessoa, nesse corpo vivo, efêmero como eterno. 

 

… Silêncio… 

 

Tome todo o seu tempo e todo o espaço que a Inteligência da Luz julgue necessário. 

Doravante, você não tem necessidade de nós, nem de você, nem de ninguém, que se 

reconhece e vive-o. 

 

Eu saúdo sua essência, eu saúdo a Fonte, eu o saúdo, onde quer que você esteja, e eu me 

calo agora. 

 

 

… Silêncio… 
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A FONTE – Maio de 2016 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

 

 

Meu amigo, meu amado, você, que ressuscita dentre os mortos, você, que está vivo, onde 

quer que você o deseje, de um ponto ao outro, do Alfa ao Ômega, neste momento, vive-se o 

anúncio de meu Juramento e de minha Promessa. 

Você e eu, e além de você e de mim, além de cada consciência, está a Vida portada pelo 

Amor, portada pelo jogo, portada pelo Absoluto. 

No que você vive e no que você tem a viver, sua chama regenerada brilha em toda direção 

e em toda dimensão. 

 

Você, que é liberado, deixe partir o que deve partir e deixe florir o sorriso da Vida, na qual 

nenhum limite pode manchar o brilho desse sorriso. 

 

Você, que está vivendo, você, que se prepara para renascer nas moradas de Eternidade, eu 

o convido porque você me convidou, em sua sede de Verdade, em sua sede de Amor. 

Permita-me reconhecê-lo, permita-me não julgá-lo e nada julgar. 

 

Aí onde você se tem, eu me tenho. 

Aí onde eu estou, você está. 

 

Resta-lhe reconhecer-se, em definitivo, em toda vida. 

 

Você, fonte de tudo, deixe desaparecer o que jamais realizou na Eternidade. 

 

Meu amigo, meu amado, olhe, veja, ouça a Vida, Una e indissociável, Una em todas as 

coisas. 

Deixe seu coração abrasar-se no impulso da Verdade, em meu impulso como em seu 

impulso. 

 

Meu amigo, meu amado, deixe o vento colhê-lo, deixe o fogo elevá-lo, deixe a água 

fecundá-lo e deixe a terra ser a rocha de sua eternidade. 

 

Venha a mim, como eu venho em você, no Éter de vida, em qualquer terra que você o 

deseje, porque tudo é doação e tudo é oferta. 

Tudo isso é espontâneo. 

Sem esforço, sem temor. 

 

Você é o Amor, além de toda personificação, de todo limite e de toda dimensão. 

Você é a fonte do Amor. 

Todo o resto faz apenas passar e é apenas o jogo da liberdade, da liberdade de sua 

consciência. 
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Você é o Espírito, encarnado ou não; colocado em uma dimensão ou no Absoluto, não há 

qualquer diferença, não há qualquer distância. 

 

Partilhemos, juntos, a Vida que não pode ser dividida ou separada, para sempre plena e 

inteira, para sempre perfeita. 

 

Perceba que nada mais há a esperar do que você mesmo. 

Veja a Criação e as criaturas em sua beleza original, em qualquer forma e em qualquer 

Presença que seja. 

Você está vivendo. 

 

Desapareça à sua pessoa e apareça na glória. 

Acolha-se, celebre-se, a si mesmo, porque o mundo está em você e o mundo é você. 

 

Você vê a plenitude da Vida? 

Você vê a perfeição do instante? 

No qual nenhuma sombra pode aparecer, no qual tudo já está consumado e perfeito. 

 

Sacie-se de sua própria Presença. 

Sacie-se em cada um, que não é outro que não você, sob outra forma e que está aí apenas 

para jogar o jogo da forma, que o conduz ao informe. 

Não há outro ideal e, isso, não é um objetivo a atingir, a perseguir, a procurar, mas apenas a 

sê-lo, na totalidade. 

Viva-o, há apenas isso. 

Todo o resto passa, só isso permanece e é sua morada, é minha morada e é a morada de 

toda vida. 

 

Perceba o perfume do Amor que magnifica os seus sentidos e toda dimensão. 

Nutra-se até a saciedade. 

 

Você, meu amigo, meu amado, onde quer que você esteja, eu já estou aí. 

Onde quer que você vá, eu já terei chegado, antes de você, para você. 

 

Não se mova mais, você é de toda a parte e por toda a parte ao mesmo tempo. 

Não se mova, deixe-se animar nisso. 

 

Acolha toda a vida e todos os perfumes. 

Não se restrinja, não se limite. 

 

Você, o amigo e o amado, aí está tudo o que lhe é preciso e que é necessário para não 

mais ser afetado por qualquer elemento de seu efêmero. 

Encontre, nisso, todas as forças que lhe são úteis e necessárias. 

Instale-se, você está em sua casa. 

 

Esqueça-se de cada lágrima porque cada lágrima residual tornar-se-á o diamante de sua 

Presença. 

Comungue à Vida. 

Nunca mais você poderá perder o que quer que seja. 
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Nunca mais a perda poderá existir. 

Ofereça-se a si mesmo. 

 

O tempo é ao sacro e ao sagrado. 

Seja indulgente consigo mesmo, como com aqueles que o oprimiram na ilusão desse 

mundo. 

Perdoe e ame, porque o amor é o único recurso. 

Ao amar, você dissipa e queima tudo o que pode restar de ilusão. 

 

Silêncio e Verbo misturam-se. 

Você é eu e eu sou você. 

Você é cada um, porque cada um é amado. 

Porque, sem Amor, nenhuma vida é possível, mesmo no confinamento. 

Porque, sem Amor, não há perfume, não há consciência. 

 

Eu tudo disse a você, eu tudo mostrei a você, então, viva. 

 

A Terra na qual você coloca seus passos, liberada, é entregue, agora, e junta-se, ela 

também, à sua morada de Eternidade. 

 

Escute o Verbo de meu Silêncio, ele tudo disse a você e ele canta em você. 

Cante o Amor, porque não há qualquer outra melodia possível. 

Todo o resto é apenas jogo, todo o resto faz apenas passar. 

Você, que jamais nasceu e que, no entanto, renasce, saiba que você não pôde morrer. 

 

Assim, a língua de Fogo do Espírito está aí. 

Assim é sua liberdade. 

 

Em todas as coisas, em toda experiência, em todo passo que lhe resta a realizar, o Amor 

está aí, o que quer que você diga, o que quer que você pense, o que quer que você veja. 

Você vê isso? 

Porque nenhum freio e nenhum obstáculo pode limitar isso. 

 

Escute o Verbo do Silêncio, no qual todo Amor nasceu e no qual todo Amor não morre, 

jamais, porque todo nascimento faz apenas refletir a beleza da Eternidade. 

 

Venha a mim, vá para cada um, mesmo sem mover-se, mesmo sem olhar, e, sobretudo, 

sem esforço. 

Deixe ser, isso basta. 

Não há outra ação, não há outro estado que não ser Amor. 

 

Você recuperou o que não podia ser perdido, porque jamais você pôde perdê-lo, mesmo se 

você acreditou nisso. 

 

Abrace-se comigo no Fogo Ígneo do Espírito, no Fogo vibral como no fogo vital. 

Aí está a resolução de toda equação e de todo jogo. 

 

Ame, ame. 
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Você é isso, e vá para onde quiser, porque tudo é possível. 

 

No coração de Cristo, no coração de cada um, há o mesmo Cristo e o mesmo mundo, assim 

como a infinidade de mundos. 

Você é infinito e, mesmo, indefinido. 

Você é o Alfa e o Ômega e mesmo antes do Alfa e mesmo após o Ômega. 

Viva isso. 

Essa não é, unicamente, sua herança, nem, mesmo, seu futuro, é a única verdade. 

 

Você, o amigo e o amado, você é vasto. 

Tão vasto que nada pode ser contado nem descontado. 

 

Eu nada mais tenho a dizer-lhe, porque, doravante, eu falo em você a cada pulsação de seu 

coração e, mesmo, entre cada pulsação. 

 

… Silêncio… 

 

Meu amigo, meu amado, você, o fogo vivo. 

Você, que é a água e o receptáculo eterno de toda vida. 

Você, que é todas as minhas terras e todos os meus ventos e todos os meus éteres. 

 

… Silêncio… 

 

Eu me calo agora, porque eu não cessarei, jamais, de falar-lhe, em sua intimidade, para 

sustentá-lo no Apelo da Criadora. 

 

Eu lhe digo até sempre, na Eternidade. 

Eu lhe digo até sempre, no efêmero de sua forma também. 

Eu o beijo com o beijo do Fogo do Éter como do Fogo do Espírito. 

Meu amigo, meu amado, meu amor. 

 

Até sempre. 
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O.M. AÏVANHOV – Parte 3 – Maio de 2016 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

 

 

Bem, caros amigos, estou extremamente contente de passar um momento com vocês esta 

tarde, este dia e por toda a parte onde vocês estão. 

O que eu vou dizer hoje, e o que vocês vão perguntar-me inscreve-se, perfeitamente e, em 

todo caso, é assim que deve ser, na noção de Ressurreição e de tudo o que se desenrola, 

agora que vocês entraram, com ambos os pés, no mês de maio, não é? 

Eu lhes transmito, primeiramente, minhas bênçãos, mas, antes de qualquer coisa, eu 

esclareço, também, que eu intervenho com o Espírito do Sol, com o Coro dos Anjos, o que 

quer dizer que eu me manterei ao mais próximo de vocês quando das respostas que eu 

darei, e no que eu tenho a dizer, também, através de suas perguntas. 

 

Primeiro, nós nos instalamos, sempre, em um momento de silêncio, de paz e de bênção, se 

o quiserem. 

 

… Silêncio… 

 

Então, como vocês tenham podido ler ou escutar, nós temos falado, uns e os outros, de 

certo número de elementos que correspondem ao seu mês de maio que, de algum modo, 

quer haja Liberação ou não, definitiva, corresponde à sua Ressurreição. 

Isso foi ilustrado por certo número não de definições, mas de observações que lhes foram 

dadas por um de meus Anciões, concernentes aos processos vibratórios e aos processos 

da consciência que são suscetíveis de produzir-se para muitos de vocês, se já não foi feito, 

durante este período. 

Vamos, então, tentar trocar sobre o que vocês podem colocar como questões em relação a 

isso, e avançar, progressivamente, para onde eu quero chegar, e que será, eu diria, uma 

forma de conclusão. 

 

Então, eu lhes dou, de imediato, a palavra, para escutar o que vocês têm a dizer ou a 

perguntar. 

Não hesitem. 
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… Silêncio… 

 

Então, ou o Sol bate forte ou vocês comeram demais. 

Mas é a hora da sesta. 

 

Questão: são os três dias ou os cento e trinta e dois dias que pararão a terceira 

guerra mundial? 

 

O cenário não está escrito, se posso dizer, mas é questão de probabilidades. 

Sem ter nossa opinião sobre o que se desenrola na Terra, basta verem, por si mesmos, o 

estado atual, não é?, da vida social e em todos os países do mundo. 

Há revelações inumeráveis que se fazem, nas quais tudo o que estava, ainda, escondido, 

como eu disse, revela-se. 

Isso provoca, ao mesmo tempo, reações, mudanças de ponto de vista, tomadas de posição 

que são, é claro, profundamente diferentes para cada um de vocês, onde quer que vocês 

estejam nessa Terra, e que são função, aí também, de sua resolução interior, no que vocês 

são. 

 

É claro, não é a Luz que desencadeia esses eventos aos níveis sociais, é, simplesmente, o 

desmascaramento de tudo o que estava escondido, oculto – no verdadeiro sentido do termo 

– e que ia, de algum modo, contra a vontade da humanidade. 

Tudo isso às custas, vocês sabem, dos maus rapazes, dos fantoches, que estão em uma 

forma de avidez e, também, de necessidade de poder e de controle. 

 

Então, vocês mesmos, segundo seu desejo de controle, desejo de poder, segundo seu 

posicionamento preciso de consciência, vocês vão manifestar certo número de coisas. 

E esse evento, se querem, que vai produzir-se, e você falou dos três dias ou dos cento e 

trinta e dois dias, eu lembro, contudo, que os cento e trinta e dois dias começam após o 

Apelo de Maria e após a estase. 

É durante esse período, no retorno da estase, que, segundo o que você tenha vivido, se 

você não desapareceu, você vai posicionar-se de maneira que eu qualificaria de formal, nos 

trilhos de sua Liberdade, tal como você a concebe. 

Conforme seu apego à matéria, conforme sua resolução da dualidade, conforme sua 

unidade e conforme seu estado de liberação, se posso dizer, uma vez que, como você sabe, 

a Liberação final, terminal, sobrevirá apenas na saída dos cento e trinta e dois dias, no 
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momento do planeta grelha. 

 

Mas se você leu um pouco os profetas, se você leu São João, você vê, efetivamente que, 

apesar de tudo o que se revela não há, ainda, propriamente dito, ao nível da humanidade – 

eu não falo da Terra – o estado de conflito. 

Os conflitos são individuais, não é, ainda, o que havia sido nomeada a guerra de todos 

contra todos. 

Portanto, a duração e a sobrevinda dessa conflagração é, eminentemente, função do 

resultado dos próprios três dias. 

 

É claro, você sabe, também, que é durante esse período dos três dias e das três noites que 

alguns de vocês serão transportados, de diferentes modos, a lugares nos quais eles devem 

reagrupar-se. 

Outros, é claro, não terão necessidade de ir nem aos Círculos de Fogo nem de subsistir, de 

algum modo, durante esse período. 

Não há, eu repito, aí também, como foi dito, qualquer retribuição, qualquer punição, mas é 

apenas o momento, após o sozinho, no qual você enfrenta o mundo que você criou, não 

mais de maneira exterior, mas, realmente, no interior de si mesmo. 

Se você tem, por exemplo, além de toda crença, a esperança de viver na matéria 

carbonada, se você tem a esperança de aproveitar da experimentação dos mundos 

carbonados, é sua liberdade. 

Se você nada tem a fazer com suas origens estelares, com sua origem galáctica, e você 

está ao mais próximo do Absoluto, do Último, não há qualquer razão, exceto missão 

especial, colocada entre aspas, para que você seja dirigido a algum lugar nessa Terra, quer 

seja em um conflito, aos Círculos de Fogo ou alhures, não é? 

 

Portanto, aí, o que vocês nomeiam terceira guerra mundial é, certamente, algo que está 

presente em todas as profecias, simplesmente, porque é algo que, no início, 

independentemente dos eventos previstos – e que chegam – era algo que havia sido 

programado nas instâncias dirigentes dos «fantoches em chefe». 

Portanto, esse evento é, também, de algum modo, o meio de uma resiliência, o meio de 

liquidar, se posso dizer, o que pode restar de medos, mas, também, agora, de reticências à 

Liberdade. 

E é nessas circunstâncias que alguns encontrarão o que eles são em sua quintessência, 

através das privações, dos sofrimentos, mas, em momento algum, a Luz que chega, a Luz 

que está aí prevê isso, é claro. 

 

Portanto, quanto à duração e quanto ao posicionamento preciso, eu diria que, como os três 
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dias e como os cento e trinta e dois dias, isso pode começar não importa em qual hora, já, a 

partir de primeiro de maio. 

Isso pode ser não importa quando. 

Mas lembre-se, também, de que eu disse que o Apelo de Maria podia, também, sobrevir, 

não neste período, mas, também, em dois ou três outros momentos que são específicos ao 

nível de algumas irradiações que chegam sobre a Terra. 

Portanto, é em um desses períodos. 

 

Agora, a priori, não haverá os três dias antes desse evento. 

Exceto se, contudo, e como eu já disse em várias reprises, a sequência do cenário, tal como 

eu o havia explicado e, sobretudo, que havia sido desenvolvido pelo Arcanjo Anael, possa 

produzir-se em uma ordem um pouco pressionada. 

Mas se vocês estão, verdadeiramente, atentos, tanto ao que se desenrola em si, do lugar 

em que vocês partem, vocês veem, efetivamente, se olham atrás de si, tudo o que se 

transformou. 

Quer seja através dos povos da natureza, através das percepções, através, mesmo, de 

suas ideias, seus pensamentos, que estão em seu interior, vocês são obrigados a constatar 

que há uma grande mudança. 

E todas as mudanças convergem, eu diria, para uma última mudança, na qual um 

mecanismo sincrônico, se posso dizer, desenrolar-se-á. 

Haverá como que uma espécie de precipitação dos eventos. 

Vocês ouvirão falar, enquanto tiverem os meios de informar-se, de tudo o que acontece, 

tanto ao nível geográfico, ao nível climático, ao nível celeste e ao nível da sociedade. 

Tudo isso vai desenrolar-se em uma quase sincronia. 

E eu esclareço, aliás, que quanto mais isso for mais tarde, se posso dizer, no desenrolar 

deste ano, mais o mecanismo desse aspecto sincrônico será evidente. 

 

E isso vocês vão constatar, também, no interior de si. 

Vocês veem, efetivamente, que há manifestações que sobrevêm em vocês, quer seja ao 

nível das experiências, ao nível de alguns sofrimentos residuais, ao nível de seu mental, ao 

nível de suas emoções, que as coisas são cada vez mais rápidas, instantâneas. 

Não há incubação, se posso dizer. 

Tudo isso corresponde, verdadeiramente, à pressão da Luz que expulsa, se querem, tudo o 

que estava, ainda, falsificado, sobretudo, na organização da sociedade. 

A reorganização da Terra, através da orientação dos polos e sua apresentação na nova 

configuração de quinta dimensão começou, já, há vários anos, mas vive, agora, um 
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processo que eu qualificaria de exponencial com, é claro, como sempre, um ponto de 

báscula ou um ponto de ruptura do qual ninguém conhece a data. 

 

Nós sabemos, simplesmente, que tudo está consumado, e nós vemos, também, de nosso 

ponto de vista, que tudo o que se desenrola nessa Terra está, agora, na rota, se posso 

dizer, e ativado. 

Portanto, eu não posso dar-lhes nem a duração, durante os cento e trinta e dois dias ou 

pouco antes dos cento e trinta e dois dias ou, mesmo, em relação ao Apelo de Maria, mas 

são processos que foram descritos por todos os profetas, de qualquer origem que fossem,e 

que correspondem, é claro, ao restabelecimento da Verdade, qualquer que seja seu destino, 

que corresponde à Ascensão da Terra, mesmo se vocês não ascensionem. 

 

Portanto, isso pode ser algo relâmpago, que dura alguns dias, mas eu os lembro de que, 

com os meios, as armas que estão presentes nessa Terra, não é, tanto, a duração que é 

incômoda, é a intensidade do que se produzirá. 

A duração nada tem a ver com isso. 

Não esperem que haja mecanismos de guerra que se estendem nos anos, como era o caso, 

anteriormente, porque os meios de destruição, os meios de guerra são, diferentemente, 

mais elaborados, se posso dizer, muito mais diabólicos do que o que existia anteriormente, 

sem contar que, é claro, e nisso nós contamos com nossos irmãos Vegalianos e Arcturianos 

para neutralizar algumas categorias de armas cujo efeito seria extremamente deletério e 

arriscaria alterar não a finalidade da Liberação, mas o próprio processo. 

 

Portanto, como nós dissemos, muitos de nossos irmãos da Confederação estão, já, 

colocados acima de suas cidades e acima de alguns lugares estratégicos, e visam ou 

recuperar irmãos e irmãs, ou bloquear alguns tipos de irradiações que não são irradiações 

de Luz, mas ligadas a armas muito específicas, que utilizam as ondas e os sons. 

E isso é algo que está no ponto, infelizmente, e nós temos, é claro, as tecnologias, em todo 

caso, para os povos de 3D unificada, para parar esse gênero de eventos, se eles 

chegassem a produzir-se. 

Aí está o que eu posso dizer. 

 

Mas é neste período, se quiser, de sofrimento, de algum modo, que o brilho da Luz e a 

realização de seu estado-Luz é o mais provável. 

Porque, quando você nada mais tem a perder, nada mais a prendê-lo, você se volta para o 

que você é. 

E as capacidades de superação de seu estado efêmero serão, para muitos irmãos e irmãs 

que estão despertos ou não, a ocasião específica, com o Apelo de Maria, é claro, de deixar 
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cair as lutas e deixar cair os jogos da ação-reação da dualidade desse mundo, o que quer 

que tenha sido vivido anteriormente ou não, é claro. 

 

O que eu posso dizer, e vocês o constatam, certamente, quaisquer que sejam suas 

ocupações efêmeras e quotidianas, vocês devem, todos, constatar, qualquer que seja seu 

estado de hoje, que o questionamento da Luz, o questionamento espiritual toca-os, cada 

vez mais regularmente. 

Quem, entre vocês, não tem, pelo menos dez vezes por dia, por exemplo, esse 

questionamento no interior de si sobre a Luz e sobre o Espírito? 

Quer vocês o tenham encontrado, realizado, Liberado ou não, aliás. 

E é exatamente o que está acontecendo, mesmo ao nível da sociedade, em vários países, 

para irmãos e irmãs que estariam, ainda, completamente adormecidos, mas nos quais há, 

já, um primeiro impulso para a Liberdade. 

E vocês veem, efetivamente, que os fantoches, por toda a parte nesse mundo, como vocês 

dizem, «apertam os parafusos» de suas liberdades individuais e coletivas. 

Porque eles perdem o controle, é claro, eles já o perderam. 

 

Não são eles que nos inquietam, exceto os mecanismos de guerra, nada nos inquieta em 

relação a isso. 

Nós, nossa preocupação maior, é fazer de forma a que o mecanismo final do planeta grelha, 

após os cento e trinta e dois dias, desenrole-se em perfeita harmonia para cada um de 

vocês, em função de suas escolhas, de sua liberdade reencontrada e da vivência do 

Juramento e da Promessa. 

É isso que é o mais importante. 

As circunstâncias intermediárias pertencem à história, e essa história, vocês sabem, uma 

vez que vocês estiverem liberados, não existirá mais, em lugar algum. 

Nenhuma há, exceto alguns casos, e isso foi explicado para alguns irmãos e irmãs que 

trabalharam no sentido de ajudar aos outros, quer eles fossem terapeutas, quer tenham 

estado em todas as relações de ajuda possíveis e imagináveis, que tenham algo a aportar 

ao nível das memórias para outros lugares, digamos, que necessitam de uma intervenção 

específica, ou seja, a Liberação de mundos confinados que restam a liberar, em outras 

dimensões e, sobretudo, em outros multiversos de 3D dissociada. 

 

Portanto, se quiserem, fora isso, em um plano muito geral, se posso dizer, a única 

preocupação que estará em todo irmão e toda irmã é: «Quem sou eu?». 

Não nas histórias, mas, verdadeiramente, na essência, da qual nós lhes atordoamos os 

ouvidos e a energia no que vocês são, ou seja, o Absoluto, qualquer que seja seu destino, 

uma vez que, de todo modo, mesmo se vocês escolham a liberdade da experiência da 
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consciência nas múltiplas dimensões, isso nada muda no fato de que nós sejamos, todos, 

sem qualquer exceção, esse Absoluto. 

É, simplesmente, o jogo da consciência que, por vezes, é diferente. 

 

De qualquer modo, como eu digo, todos os eventos, em seu corpo, em seu ser interior, em 

suas relações, no ambiente e na sociedade vão, todos, ao mesmo objetivo: fazê-los 

interrogar sobre «Quem eu sou», «Onde eu estou, verdadeiramente?». 

Ou você encontrou e está resolvido, ou isso vai tomar uma acuidade, eu diria, obsessiva. 

Mas não é, aí, seu ego ou sua pessoa, é sua alma que está presente e que reage. 

Porque sua alma sabe, mesmo se vocês não vivam as energias, mesmo se não vivam a 

vibração, mesmo se não tenham acesso à intuição, à mediunidade ou a visão interior, a 

alma sabe e, portanto, ela envia sinais. 

Há, aliás – isso foi dito, eu creio – manifestações novas ao nível dos corpos e ao nível da 

consciência, eu não vou voltar a isso, mas tudo isso concorre, verdadeiramente, para 

sacudir-lhes os circuitos, se posso dizer, e fazê-los tomar consciência, antes do Juramento e 

da Promessa, e do Apelo de Maria. 

 

Cada dia ganho porque, para nós, não é um dia perdido, mesmo se os eventos, como eu 

disse, quando o elástico estica, a um momento, ele solta. 

Mas é melhor que ele solte brutalmente, para favorecer, eu diria, o movimento da 

consciência e da energia global, ou seja, da egrégora coletiva da Terra, onde quer que 

vocês estejam. 

Portanto, cada dia que passa é um dia ganho para encontrar a paz, quaisquer que sejam as 

circunstâncias de sua vida, de seu corpo, de suas preocupações, de seus problemas ou do 

que acontece na Terra ou no céu. 

 

Portanto é, efetivamente, não um atraso, mas uma grande bênção poder ter uma Terra que 

os sustenta, ainda, sem que haja demasiados eventos traumáticos na escala coletiva, para 

permitir-lhes dirigir-se para seu despertar real, se ainda não é o caso, quaisquer que sejam 

os caminhos que vocês empreguem. 

Quer seja a loucura, quer seja a morte por um câncer, quer seja a Liberação, isso nada 

muda, bem ao contrário, todos os caminhos, agora, levam a Roma, ou seja, a esse ponto de 

basculamento e esse ponto final, se posso dizer, de revelação total que foi chamada a 

Ressurreição. 

 

É a Ressurreição. 

Vocês o veem, por toda a parte sobre a Terra, mesmo através do despertar dos vulcões, 
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através dos sismos e, mesmo, ao nível dos comportamentos humanos; mesmo se eles lhes 

pareçam ir para algo que nada tem a ver com o Espírito, estejam certos de que a alma age 

no interior desses seres para provocá-los. 

É exatamente o que acontece. 

 

Nada mais há a preparar do que seu ser interior. 

Há muito tempo e, aliás, muitos profetas haviam evocado isso, há mais de cento e cinquenta 

anos, era, por exemplo, fazer provisões, comprar velas e, aliás, mesmo Ramatan, em suas 

primeiras intervenções, havia falado disso. 

Mas não era a mesma época, isso faz dez anos agora. 

E há, como vocês dizem, a água que fluiu sob a ponte, coisas que se transformaram – e 

felizmente – que fazem com que tudo isso, hoje, estritamente, para nada sirva. 

O que é que vocês querem salvar? 

Há apenas que despertar seu Espírito, é tudo. 

 

Portanto, a melhor das preparações é seguir seu caminho, viver o que a vida faz você viver, 

quer seja ao nível material, ao nível das obrigações como ao nível espiritual e, depois, 

circular, tranquilamente, avançar, tranquilamente. 

É claro, os sinais, como eu disse, estão tanto na Terra como em seu corpo, quaisquer que 

sejam. 

E, é claro, como isso foi dito, também, tudo o que era invisível, independentemente das 

coisas escondidas e secretas, e ocultas, tudo o que era invisível torna-se visível. 

Mesmo em seus casulos de Luz, mesmo nos casulos de Luz do outro, mesmo nas relações. 

 

Ainda uma vez, é um esclarecimento, isso não é um julgamento. 

Mas esse esclarecimento, o que foi chamado, eu creio, de «essa nova clareza», «essa nova 

precisão» é, muito exatamente, o que é útil para que sua alma fixe-se. 

Seja para o alto – dissolução –, seja para baixo, se ela ainda existe. 

Ou, se seu Espírito é revelado – ou seja, se vocês são liberados vivos –, permite-lhes, por 

sua qualidade de ser, aqui embaixo, não nas outras dimensões, não em seus contatos 

conosco, com a natureza, mas em seu comportamento, eu diria, o mais habitual, estar 

nesse mesmo estado para permitir à Luz emanar, independentemente de sua vontade, 

sobre tudo o que vocês se aproximam, tudo o que olham, todas as palavras que vocês 

pronunciam. 

Porque o Verbo está presente, Sri Aurobindo, eu acho, falou-lhes disso. 
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Portanto, tudo isso é bem real, e a história desenrola-se tal como ela deve desenrolar-se. 

Mas cada dia que passa, durante esse mês de maio, é uma bênção, ainda mais do que 

nunca. 

 

Questão: Uriel falou do batismo do Espírito que ele gravou em letras de ouro em nós. 

Você pode desenvolver? 

 

Oh, é o aspecto vibral e Ígneo da intervenção de Uriel e, quando você tiver a oportunidade 

de escutar ou de ler tudo o que se disse durante este período do mês de maio, aí, você fará 

ligações que você ainda não fez. 

É claro, não há a mesma sucessão que o que nós havíamos dado quando da emergência 

do masculino sagrado. 

Aí, é a Ressurreição e, nessa Ressurreição, há elementos esparsos que lhe foram dados, 

que você não tem, ainda, os meios de resolver, não pelo mental, mas na vivência. 

Haverá, também, sinais a traçar sobre você, que haviam sido dados por Silo, que passam, 

justamente, pelo que você disse. 

O que eu posso dizer, simplesmente, é que o Verbo, o nosso e o seu, é, doravante, 

extremamente portado pela Luz e pela energia, é o Fogo Ígneo que se desvenda. 

 

E, portanto, a partir do instante em que vocês mesmos vão falar e trocar com irmãos e irmãs 

verão que o que se exprime, independentemente do sentido ou do significado, porta um 

estado de luz muito específico. 

Esse estado de luz vai desencadear, na Alquimia final que vocês vivem, conexões 

específicas nesse corpo, em diferentes lugares. 

Há, vocês se lembram, talvez, conexões que já foram feitas entre a Coroa radiante da 

cabeça e a Coroa radiante do coração, pelo Canal Mariano e por alguns circuitos vibrais. 

Hoje, quando Uriel diz que está marcado em letras de ouro, ou seja, que ele apôs Seu selo 

vibral – vocês conhecem, aliás, o selo vibral do Arcanjo, que foi dado há muito tempo –, 

mas, aí, não há mais necessidade de traçado e de forma, isso passa, diretamente, pelo 

Verbo e pela palavra, que é transmutada pela potência do Verbo. 

 

Então, qual é essa ação precisa? 

É, exatamente, o que lhes foi dito, em seguida, por Ma Ananda, em um plano muito geral e, 

em seguida, por Sri Aurobindo, concernente..., como ele chamou isso..., a comunhão ou a 

comunicação consciente entre o décimo primeiro e o décimo segundo corpos. 
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É isso que restabelece os equilíbrios, e é por isso, também, que nós lhes demos, agora, 

esse protocolo antigo, entregue por Ramatan, mas que não era autorizado para o momento, 

de liberação das últimas memórias que afloram na consciência, por um trabalho 

extremamente simples em alguns pontos do corpo, que será preciso, aliás, tentar dar ao 

maior número, hein?, porque é importante. 

 

Vocês, talvez, tenham tentado, aqui e alhures, realizar essa ação com um operador em 

vocês, e veem, efetivamente, o que acontece. 

As reações são inumeráveis. 

São as eliminações de tudo o que pode estar, ainda..., que remonta das profundezas, eu 

posso dizer, e que emerge à sua consciência e ao seu limite de corpo, e que demanda 

apenas uma coisa: é ser transmutado pela Luz, ou seja, ser evacuado. 

Isso é importante. 

 

Portanto, eu não posso dar-lhe mais elementos que o que foi dado pelo bem amado Sri 

Aurobindo. 

Isso corresponde, é claro, à ignição da Merkabah interdimensional pessoal e coletiva, que 

está acontecendo. 

E, é claro, essa ignição da Merkabah interdimensional coletiva vai facilitar o Apelo de Maria 

e vai facilitar o aparecimento do sinal do céu e, se quiser, o posicionamento da Terra com o 

mínimo de caos possível. 

 

Mas o importante, eu repito, é o que sai de sua boca pelo Verbo e a palavra. 

E você verá o que vai desenrolar-se. 

As palavras vão tornar-se armas, então, aquele que é sacrificado à Luz falará, 

permanentemente, pelo Verbo – suas palavras serão um bálsamo –, mas aquele, também, 

que está a debater-se com seu próprio ego ou sua própria dualidade terá, também, uma 

potência maior de seu Verbo que faz com que você não possa mais ser enganado por 

palavras. 

Você não poderá mais ser enganado por energias, porque a exatidão da Luz será tal, em 

todas as relações, nas palavras que você pronuncia, que você não poderá mais enganar 

ninguém e, sobretudo, não você mesmo. 

É isso que é importante. 

 

Então, isso corresponde a um trabalho, eu creio, que foi o deslocamento da Coroa radiante 

da cabeça, que se aproxima, efetivamente, da Pequena Coroa da cabeça, na qual se alojam 

os quatro Elementos arquetípicos que remetem à origem de suas linhagens, que estão 
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situadas, eu o lembro, mais embaixo. 

Ao nível da Pequena Coroa há, por exemplo, do lado direito, o Triângulo da Água com o 

ponto IS na ponta e, acima, há o arquétipo vibratório dos quatro Hayot Ha Kodesh e do 

Cavaleiro da Água, se prefere, que se põe em reunião e em junção. 

É isso que desencadeia essas sensações ao nível da cabeça, mas, também, todas as novas 

sensações, extremamente fugazes, que vocês têm em seus corpos, que aparecem e que 

desaparecem, mas, também, em suas vidas. 

 

Portanto, tudo isso é uma aceleração, real e concreta, de tudo o que era previsível e tudo o 

que foi predito ou profetizado. 

Mas não se surpreendam, também, se alguns de vocês, em tudo isso, permanecerem nessa 

rocha, também, que foi evocada, porque, neles, nada mais há a sair, nada mais há a 

manifestar do que estar aí, nesse estado de paz, de contentamento, de êxtase, mesmo, de 

modo cada vez mais consciente e cada vez mais permanente, se posso dizer. 

 

Mas, como nós temos dito, para nada serve sobrecarregar. 

A um dado momento, na atmosfera das Núpcias Celestes, nós insistimos para que sua 

consciência – havia, mesmo, yogas para isso – para que sua consciência porte-se nas 

Estrelas e nos funcionamentos desses centros, para criar as condições ótimas da 

reintegração, se posso dizer, de seu corpo de Existência. 

Hoje, não é mais isso, quer seu corpo de Existência esteja aí ou ainda não. 

 

Questão: quando você fala de divulgar, o mais possível, o protocolo de Ramatan, 

você quer dizer, com isso, fazê-lo a pessoas já despertas? 

 

Então, esse processo é válido para todo mundo. 

Ele é válido também para os despertos e, mesmo, os Liberados, porque é mais agradável 

estar..., como dizer? 

Se eu quisesse fazer humor, eu diria: morrer em boa saúde; é exatamente isso. 

Portanto, se você pode aliviar o que acontece em sua cabeça, em seu corpo, aproveite dele. 

E, é claro, para aqueles que não estão abertos, isso terá outro efeito que é, além da 

liberação memorial, fazer subir à superfície o que está enquistado no interior, na 

consciência, na alma ou no corpo, de modo a eliminá-lo, qualquer que seja a manifestação 

corporal, ou emocional, ou mental. 

Mesmo se seja muito desagradável, e eu sei que, certamente, entre vocês, alguns viveram 

isso, vocês verão que isso vai eliminar-se muito mais rapidamente. 
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Portanto, é uma obra, eu diria, de saúde pública. 

 

Se você é terapeuta, aliás, eu o engajo a tentar isso em suas terapias, quaisquer que sejam. 

Você vai ver, é surpreendente – porque as condições são ótimas para isso. 

Do mesmo modo – mas você não vai divertir-se nisso, e eu falo, sobretudo, para aqueles 

que descobririam, agora, tudo o que nós temos dito, há mais de dez anos – tente refazer o 

yoga da Unidade, tente fazer uma bênção do Arcanjo Miguel. 

Você verá os níveis vibratórios e os níveis de manifestação que se produzem. 

Mesmo se você tivesse feito isso há vários anos, mesmo se está superado, para você, faça 

a experiência. 

Você ficará muito, muito, muito surpreso. 

Do mesmo modo que, quando nós intervimos, uns e os outros, acompanhados do Espírito 

do Sol e do Coro dos Anjos, vocês, talvez, tenham constatado que, além do aspecto vibral e 

além do aspecto Luz, há uma percepção – para aqueles que percebem – quase física de 

nossas Presenças – não é mais a carícia de Maria que chega no Canal Mariano e que 

vocês sentem vagamente – nós estamos colados a vocês, porque nós os amamos e nós 

estamos em vocês. 

Nós estamos, todos, em direção a vocês. 

 

Eu creio que a experiência realizou-se, o que transmitiu Uriel ou, ainda, João (Sri 

Aurobindo), é perfeitamente eloquente. 

E é similar para aqueles que lerão o texto, mesmo sem entender o que quer que seja, 

porque há ritmos precisos, palavras que foram empregadas. 

Mesmo se as frases pareçam-lhes espalhafatosas. 

Não é algo que seja um erro, é algo que é desejado. 

Porque, agora, vocês penetram bem além do sentido; eu poderia passar duas horas a dizer-

lhes blablabla blabla blabla, sem qualquer palavra inteligível, haveria, exatamente, o mesmo 

efeito na consciência. 

Então, é claro, há os que têm necessidade de serem nutridos da história, nutridos de 

cenários, nutridos de datas. 

Então, nós tentamos satisfazer, basicamente, todos aqueles que terão a oportunidade, ou o 

terror, de cair no que nós dissemos neste mês. 

Eu penso, em especial, nos pobres ingleses, com sua pobre rainha mãe. 

Eles vão ficar contentes, eles. 
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Não é mais tempo de esconder o que quer que seja. 

Não é mais tempo..., vocês sabem que não há mais cadeiras, não há mais tapete, não há 

mais nádegas. 

Mas é tempo de ousar apresentar-se tal como vocês são. 

E, tal como vocês são, nada tem a ver com esse mundo, qualquer que seja sua idade, 

qualquer que seja seu estado de liberdade ou não. 

É tempo, em suma, de despertar, de sair do túmulo. 

 

Questão: se não se fez todos os protocolos do passado, tem-se os pontos e as 

Estrelas ativados? 

 

Há irmãos e irmãs que vivem as Estrelas, as Portas, a Coroa radiante e a Onda de Vida 

sem, mesmo, saber o que é. 

Felizes os simples de espírito. 

Nisso, eu me dirigia, sobretudo, àqueles de vocês que não estão convencidos, se posso 

dizer, sem pôr em dúvida o que quer que seja, mas que, de algum modo, esperariam que as 

coisas acontecessem na maior das suavidades, e que a transição desenrolasse, finalmente, 

sem mudança. 

Mas façam o que vocês julgam bom. 

Nós não podemos dizer-lhes assim, faça isso ou faça aquilo. 

Cabe a vocês servir na experiência de sua vida. 

Mas, como eu disse, vocês podem viver isso na natureza, sem ter necessidade de praticar 

qualquer yoga que seja. 

Você pode vivê-lo de modo absolutamente inesperado. 

Aliás, isso sobrevém inteiramente, agora, desse modo, inesperado, sem razão. 

Isso vocês constatam, também. 

Cabe a vocês saber se têm necessidade, ainda, ou de progredir – se vocês pensam nisso – 

em vibrações, ou de experimentar algumas coisas para tranquilizar-se, ou para elevar-se, se 

vocês pensam que seja preciso elevar-se ao nível vibratório ou energético. 

 

Tudo isso lembrando de que, agora, é a própria vida que é sua escola. 

Nós temos tentado, simplesmente, acompanhá-los, ao mais exato, nos processos que se 

desenrolavam. 

E, como foi, aliás, colocado como questão, eu o repito, novamente, hoje, não há mais 
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ensinamentos, há apenas informações que lhes são dadas para permitir-lhes situar-se, com 

mais exatidão, e, para alguns de vocês, para estimular-lhes um pouco o traseiro, para que 

vocês parem de brincar de crianças mimadas. 

Ou as crianças rebeldes, é a mesma coisa. 

Mas é tudo. 

Vocês não têm mais necessidade de nós, vocês não têm mais necessidade de outra coisa 

que não do que se desenrola, já, na Terra, nesse momento. 

Tudo está aí, não há qualquer aporte exterior. 

 

Se as Confederações Intergalácticas, em algumas categorias de embarcações, estão aí – 

fora alguns inconvenientes ligados às armas – não é para tentar transformar sua 

consciência. 

A roleta está lançada, os jogos estão feitos. 

Nada vai mais, ou tudo vai exatamente. 

É um jogo de palavras, hein?, mas, como eu vejo que vocês não conhecem os jogos de 

azar, isso não é grave. 

Vocês viram filmes, quando se diz: «Os jogos estão feitos, nada mais vai.». 

É exatamente isso, simplesmente, aí, todo mundo conhece o número que vai sair, mesmo 

se não o vejam. 

É o zero, é claro. 

 

Questão: a Fonte disse que ela colocou em cada um de nós uma língua de Fogo. 

Você pode desenvolver, e ela vai ficar definitivamente? 

 

Sim, é o Fogo Ígneo que se deposita no sétimo chacra. 

 

Questão: isso vai ficar em nós? 

 

Ah, isso vai ficar, isso vai, mesmo, amplificar-se. 

Isso foi explicado: as variações térmicas, as sensações novas ao nível da cabeça, das quais 

corresponde, aliás, a Ascensão da Coroa radiante da cabeça e, em breve, vocês vão sentir, 

se já não foi feito por momentos, a fusão entre o Canal Mariano e a Coroa radiante do 

coração. 
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É assim que vocês percebem que tudo está em vocês, uma vez que o mundo é vocês – 

esse, como todos os outros. 

 

Questão: são as línguas de Fogo que receberam os apóstolos no Pentecostes? 

 

É exatamente isso. 

De momento, vocês receberam a tripla irradiação – que abriu os chacras, que desceu por 

toda a parte, que remontou depois –, mas a língua de Fogo é o Fogo Ígneo, não é mais a 

Luz vibral, não é mais o Fogo vibral. 

É o Fogo do Espírito, é o batismo do Espírito, é a Ressurreição. 

Vocês saem do túmulo. 

E eu diria, mesmo, como vocês sabem, que, neste período do belo mês de maio, mas, 

também, no solstício de verão e, também, em 15 de agosto e, também, final de setembro – 

se nada de inconveniente ou nada de feliz tenha pressionado tudo isso – vocês vão assistir 

a uma amplificação dessa língua de Fogo. 

O Espírito Santo está em plena manifestação e, como nós temos dito..., em plena 

atualização. 

Não é, unicamente, a Luz que desce pelo sétimo chacra, o ponto ER, não é, unicamente, a 

Coroa radiante, a grande ou a pequena da cabeça, mas é, antes de tudo, esse Fogo do 

Espírito que os vivifica, com os processos místicos que vão junto, é claro. 

Isso não pode parar. 

 

Questão: tornar-se como uma rocha tem, também, uma relação com esse aporte do 

Fogo Ígneo? 

 

Uma rocha forjada pelo fogo, é completamente isso, como o aço é forjado no fogo. 

É quando vocês estão forjados, completamente, no fogo, que esse corpo ilusório não tem 

mais necessidade de estar aí. 

 

Questão: a Ressurreição aparenta à passagem da crisálida à borboleta? 

 

É mais do que isso, isso foi dito, você não seguiu. 

São as asas que secam. 

Eu o lembro de que a Ressurreição é mais ou menos sincrônica, a três dias perto, da 
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crucificação e da morte na cruz. 

Portanto, você vive a Ressurreição, enquanto outros não têm, ainda, os pregos na cruz. 

Portanto, a Ressurreição segue a crucificação, ou seja, o sacrifício de sua pessoa. 

Vocês têm a chance de viver, durante este mês de maio –, e é, verdadeiramente, uma 

chance, antes do Apelo de Maria – de poder viver, se posso dizer, essa Ressurreição, que 

lhes dá a prova do desconhecido, antes, mesmo, de passar pela cruz, antes, mesmo, de 

serem crucificados. 

O que é crucificado? 

Não é você, é a pessoa, suas crenças, suas ilusões. 

Portanto, a Ressurreição é algo que é essencial. 

E a Ressurreição, é claro, o masculino sagrado que foi explicado e vivido, é tudo isso ao 

mesmo tempo. 

E, mesmo para aqueles que nada vivem, absolutamente, de tudo isso, tudo isso vai, 

também, precipitar-se para vivê-lo, no mesmo tempo do Apelo de Maria. 

 

Questão: por que temos essa chance, nós? 

 

Eu não sei o que responder aí. 

Essa chance é ligada às circunstâncias. 

Primeiro, lembre-se, após as Núpcias Celestes havia suficientemente ancoradores e 

semeadores de Luz para serem os retransmissores dessa Luz, que ia descer, a um dado 

momento – pela fusão dos Éteres e a Obra no Azul –, juntar-se, pelos Círculos de Fogo dos 

Anciões, ao núcleo cristalino da Terra e liberar a Terra, o núcleo da Terra. 

Portanto, a chance é ter, ainda, o que vocês nomeiam, e nós nomeamos com vocês, o 

tempo; quer seja uma hora ou um mês, pouco importa. 

Porque, como eu disse, cada dia que é oferecido pela vida, nesse mundo, dá-lhes a 

aproximar-se de sua eternidade, quer você a veja ou não, quer você a perceba ou não, quer 

você a viva ou não. 

E, quanto mais isso aconteça melhor, mais isso, isso quer dizer que há cada vez mais 

irmãos e irmãs que são portadores de Luz, e dessa língua de fogo, mesmo sem nada terem 

vivido anteriormente. 

 

Vocês não estão mais nos papéis e funções de ancoradores ou de semeadores de Luz, 

vocês são a Luz viva. 

A Luz, mesmo se ela continue a vir do alto e de baixo, ela sai, sobretudo, de seu coração e 
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de vocês mesmos. 

E ela nasceu em vocês mesmos, não há mais distância. 

Houve descida do Espírito Santo, há mais de trinta anos; houve subida da Onda de Vida, a 

junção está feita, ou não, em seu coração; quer vocês a tenham vivido, vibratoriamente, ou 

não, é um processo global e, agora, é o equilíbrio na porta de saída que é o coração. 

Aliás, o impulso KIRISTI, que vem de Metatron e de Cristo, que penetrava pela porta KI-RIS-

TI pela ação de Miguel à frente, ao nível da Nova Eucaristia, dá-lhes acesso a tudo isso. 

 

Vocês veem, efetivamente, aliás, que, cada vez mais, qualquer que seja sua idade, há 

momentos nos quais vocês perdem o fio da história, ou seja, o fio de sua vida; há lapsos de 

memória, há falta de pedaços de história – simplesmente, porque a Luz toma todo o lugar. 

 

… Silêncio… 

 

Lembrem-se, também, em relação a isso, de que nós sempre dissemos que sua capacidade 

de desaparecimento e de retorno, de momento, assinala sua aptidão para viver a Porta 

Estreita sem qualquer dificuldade. 

Mesmo se vocês estejam empanturrados de complexos espirituais, mesmo se vocês 

estejam empanturrados de questões e, mesmo, se vocês nada tenham vivido dos processos 

vibrais de ancoradores e de semeadores de Luz e de liberação pessoal. 

 

Questão: como podemos viver nossa Ressurreição antecipadamente, como para 

acompanhar uma subida ao calvário da humanidade, viver carismas do Fogo Ígneo, 

enquanto, no Absoluto, estamos desprendidos de tudo? 

Então, por que acompanhar... 

 

Creio que compreendi, mais ou menos. 

Mas todos, nós somos absolutos, mas a história faz tela. 

É a história que desaparece, portanto, não haverá mais tela. 

E alguns de vocês estão, ainda, nas histórias, mais do que na Liberdade, porque há hábitos, 

porque há crenças etc. etc., e porque, também, a alma pode atraí-los para a matéria. 

E, isso, é sua liberdade. 

Mas, como o Absoluto, quando do Juramento, da Promessa, da estase, do Apelo de Maria, 

será evidente para toda consciência na Terra, aí está. 

E por mais que você tenha, ainda, uma história, ela acontece da maneira a mais alegre e a 
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mais leve que seja. 

Os contatos com os povos elementares ou conosco são, de qualquer forma, mais 

enriquecedores do que ir saudar seu padeiro de manhã, a priori. 

Mas o que vocês observam, também, é que esses contatos, essas experiências que vocês 

viveram vão levá-los a mais humanidade e a mais humildade, aprender a não julgar, a não 

condenar, a deixar o outro livre, ao mesmo tempo ajudando-o, pela Luz e não pela vontade. 

Era essa a questão? 

 

Questão: estar no Absoluto, portanto, desprendido de tudo, ser Luz e, ao mesmo 

tempo, ter carismas como para ajudar e acompanhar essa humanidade. 

 

Não há necessidade de carismas para acompanhar a humanidade. 

Aquele que é liberado vivo utiliza, excepcionalmente, os carismas ou os poderes do Espírito, 

porque ele sabe o que é o preço da Liberdade. 

É como quando – isso já foi dito – se você perguntasse a um anjo se ele devia encarnar-se, 

ele não escolheria um mestre, hein?, ele escolheria ser uma criança que morre de fome, 

para sentir a compaixão, o amor. 

Portanto, isso não depende de grandes milagres, é, simplesmente, sua Presença que está 

atuante. 

Agora, é claro, há as palavras e o Verbo, como eu disse, portanto, isso vai reforçar essa 

ação; é por isso que é preciso tomar cuidado com suas palavras. 

Não para ficar sério, é claro, mas, nos domínios ditos da espiritualidade, vigie para girar sua 

língua na boca, porque, doravante, mesmo ao falar de coisas e de outros, você porta o 

Verbo, quer você tenha consciência disso ou não, ainda. 

 

Nesses tempos de Graça, se posso dizer, o Espírito está tomando tudo. 

E, se vocês são liberados, estão na alegria e na paz. 

Se vocês estão no Si há, verdadeiramente, uma espécie de questão essencial que aparece 

no interior. 

E é, sempre, em relação à Liberdade: «Será que eu vou ser liberado? Será que eu sou 

Absoluto?». 

Essas questões, em seu interior, podem tornar-se como um refrão permanente. 

E, à força de um refrão, isso não os cristaliza agora, isso os descristaliza, devido à abertura 

dos níveis os mais superficiais e das últimas camadas isolantes, se preferem, entre o 

exterior e o interior, como foi dito. 
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… Silêncio… 

 

Vocês, talvez, observaram que eu aproveito dos silêncios para que o Espírito aja em vocês, 

isso lhes faz cócegas ou isso os agrada. 

Mas não sou eu que ajo quando eu digo isso, é nosso reencontro, nossa relação, porque 

não há mais barreiras. 

Eu creio que são as palavras que foram empregadas: o invisível torna-se visível. 

Não, unicamente, nos Círculos de Fogo, não, unicamente, com os povos da natureza, não, 

unicamente, nos vórtices, mas por toda a parte. 

 

… Silêncio… 

 

Isso faz bem também, o silêncio, hein?, vocês veem. 

É isso a Evidência. 

É claro que ainda há questões, mas é, simplesmente, para dizer que, quando vocês estão, 

realmente, nessa acuidade, tudo se desenrola independentemente de sua concentração ou 

de seus exercícios, quaisquer que sejam. 

E, isso, vocês podem fazê-lo sozinho, ou sê-lo sozinho. 

E mesmo seu corpo torna-se um ressoador. 

Eu creio que é no masculino sagrado, Silo havia explicado certo gesto. 

Esse gesto a traçar em seu coração. 

Mas vocês podem, também, traçá-lo no ar, e verão o que vai mobilizar-se. 

Seu corpo, esse Templo, ou esse saco de carne, como diria Bidi, é o receptáculo da energia 

e da Luz. 

É exatamente isso que se desenrola. 

É nesse sentido que vocês se tornam uma rocha. 

 

Pequena anedota, aliás, vocês vão, mesmo, constatar, se já não foi feito, que essa língua 

de Fogo que está acima de vocês, ela pode sair por seus olhos – isso se chama os olhos 

revólver. 

Por suas mãos, também, por seus gestos. 
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Questão: pode-se fazer o sinal de Silo sobre os outros? 

 

Isso foi dado para fazer sobre si. 

Se você o faz sobre alguém outro, você não se serve de seu polegar, você se serve dos 

dois dedos da bênção – para aqueles que leem, será preciso colocar-lhes o esquema, 

porque nada vão compreender (http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2016/04/silo-

autocura.html). 

Eu lembro que, quando vocês traçam sobre si, vocês tomam seu polegar, traçam, no interior 

do chacra da alma, uma primeira linha, uma segunda linha, que vai passar a partir do nono 

corpo e que vai descer até acima do oitavo corpo, e a terceira linha é do lado do chacra da 

Unidade, a Porta Unidade, chacra do Espírito, no interior, simétrico da primeira linha em 

relação àquela do centro, similar. 

 

Se você o faz no ar, você vai traçar com dois dedos, uma primeira linha, uma segunda linha, 

uma terceira linha. 

E se você o faz sobre o peito de alguém, você o faz, sempre, com o indicador e o médio. 

O polegar é reservado a você. 

Aliás, se você esteve atento e fez o protocolo de liberação memorial de Ramatan 

(http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2016/05/protocolo-de-liberacoes-memoriais.html), você 

vê que se serve do polegar e do indicador, hein?, e com os triângulos também, isso é muito 

importante. 

 

Questão: pode-se fazer esse sinal sobre uma pessoa que se imagina diante de si, a 

pedido dela? 

 

Para o sinal sim, é claro. 

A presença real e física não é necessária. 

Mas esse já era o caso para alguns tipos de tratamentos que os curadores, os 

magnetizadores ou os especializados em energia fazem. 

 

Questão: e os protocolos? 

 

Para os protocolos de liberação memorial é diferente, porque é preciso apertar os pequenos 

dedos e os artelhos, então, apertar um pequeno dedo e um artelho à distância, você me 

explicará como você faz. 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2016/04/silo-autocura.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2016/04/silo-autocura.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2016/05/protocolo-de-liberacoes-memoriais.html
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É um dedo virtual que você aperta, então. 

Não se esqueça de que é um trabalho físico, a liberação memorial. 

Tanto você pode traçar as três linhas à distância, tanto a liberação memorial é um ato físico. 

Aliás, vocês viram, uns e os outros, houve, por vezes, reações muito físicas. 

 

Questão: pode-se tentar fazê-lo sobre si mesmo, quando se está só? 

 

Mas não, porque é preciso estar deitado, e você tem necessidade..., você me explique, aí 

também, como você vai, ao mesmo tempo, com uma única mão, conseguir comprimir o 

pequeno artelho e o pequeno dedo? 

A menos que coloque os dentes, eu não vejo como você vai fazer. 

 

Questão: eu perguntei se se podia fazer, por exemplo, o pequeno dedo primeiro e o 

artelho em segundo. 

 

Mas não é possível, uma vez que são os dois simétricos, ao mesmo tempo. 

Ou, então, você dá um bom golpe de martelo primeiro sobre o artelho e, depois, sobre o 

pequeno dedo. 

Talvez, a pressão e o hematoma que vai ter vão realizar a pressão. 

Mas é um pouco traumático, talvez, hein? 

 

Questão: e prendedores de roupa? 

 

Sim, haveria uma solução, é que você se encurrala o artelho na porta enquanto se apoia no 

pequeno dedo, do mesmo lado. 

Com a outra perna, você empurra a porta sobre o artelho. 

Eu vejo muito bem a cena daqui. 

 

Você tem os prendedores de roupa também. 

Mas, como você observou, o operador, ele vive coisas, é muito forte para ele. 

Portanto, o prendedor de roupa, eu não acho que ele possa viver a mesma coisa, nem a 

porta, aliás. 
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Questão: pode-se pedir a uma pessoa que não está desperta para fazer-nos? 

 

Sim, é claro. 

Felizmente, são gestos periféricos, então, se você pede ao vizinho... 

 

… Silêncio… 

 

Um pequeno golpe de língua de Fogo... 

 

… Silêncio… 

 

Vocês veem isso, isso passa no silêncio, aqui como por toda a parte, quando vocês lerem. 

É misterioso, hein? 

 

… Silêncio… 

 

Há alguém? 

 

… Silêncio… 

 

Não há outras questões? 

 

Questão: faz uma diferença se se percebe essa língua de Fogo na fronte ou no 

coração? 

 

Não, não, ela estará presente por toda a parte, uma vez que vocês vão queimar. 

Como acontece o planeta grelha final, vocês acreditam? 

É o abrasamento. 

Portanto, essa língua de Fogo, isso dá, efetivamente, e isso foi dito, sensações térmicas, e 
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isso pode produzir-se por toda a parte no corpo. 

São todos os sintomas que foram descritos, que podem produzir-se pelos formigamentos... 

Isso foi dito, tudo isso. 

 

… Silêncio… 

 

Eu tenho todo o meu tempo, hein? 

Quanto mais eu fico, mais vocês queimam. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: quando a grande Coroa sobe para a Pequena Coroa, ela vai permanecer ou 

voltar a descer? 

 

Isso é muito variável. 

Se você tem a chance de que ela permaneça, é maravilhoso. 

Isso quer dizer que você está pronto, totalmente. 

Ela pode, também, oscilar, um pouquinho como há alguns anos, quando a alma 

fazia tournicoti-tournicota. 

 

Há duas outras etapas depois, se quiserem. 

Mas, eu repito, aí também, para nada serve descrevê-las, porque eu não posso fazê-los 

viver nem mostrar-lhes. 

Em contrapartida, o que fez Sri Aurobindo é ligado à sua especificidade de Melquisedeque 

em relação à Obra no Azul e à Fusão dos Éteres. 

Mas isso será vivido, efetivamente, também, em outros lugares de seu corpo. 

É a ignição do foguete. 

O foguete é você. 

Você perde, primeiro, o corpo, depois, o corpo etéreo, o corpo astral, e você se reencontra 

no que você é. 
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Lembre-se de que, durante este período, será preciso fluidificar o sangue. 

Lembre-se de que, neste período, é melhor estar na natureza do que em uma grande 

cidade. 

Lembre-se de que, neste período, é preciso beber muita água, ficar leve, não absorver 

grandes quantidades de alimento ao mesmo tempo. 

Porque a pessoa, o ego, os hábitos – vocês puderam constatar, aqui e alhures, vocês vivem 

uma energia e, depois, vocês têm necessidade, entre aspas, de voltar a descer, e seu corpo 

vai dizer: eu tenho fome. 

Portanto, há uma avidez de alimento, portanto, de materialidade, de algum modo. 

Lembre-se, também, do que eu disse sobre o jejum extremamente curto, para aqueles que 

podem. 

Tudo isso são ajudas importantes durante este período. 

É extremamente simples a fazer, mas isso os aliviará. 

Não vale a pena contrair uma indigestão de Luz, porque o corpo, é preciso que ele 

metabolize tudo isso progressivamente. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: o fato de absorver demasiado alimento pode dificultar para o 

desaparecimento? 

 

Não, isso pode interferir para a transmutação que está em curso, da Ressurreição. 

Mas, quer você tenha o ventre vazio ou cheio, é como os mamutes, isso não os impediu de 

desaparecer. 

São, simplesmente, as fases preliminares, se posso dizer – que são agora – da 

Ressurreição, que são mais ou menos fáceis, mas cabe a você ver. 

Você não ganhará tempo, mas ganhará facilidade, é tudo. 

 

Questão: quando de sua última encarnação, as Estrelas viveram a Ressurreição e 

estavam no Absoluto, como Ma? 

 

A maior parte sim. 

Não Teresa. 
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Gemma também, a partir do que ela nos contou de sua vivência da Unidade, Hildegarde, é 

claro, eu não falo, mesmo, mas a maior parte, sim. 

Quer elas tenham tido consciência disso ou não. 

Por exemplo, Snow e No Eyes estavam tão inseridas, eu diria, na atmosfera xamânica, que 

a questão sequer se colocava. 

Elas estavam no sentido da vida sutil. 

 

Mas, mesmo as palavras «Absoluto», «Último», são apenas palavras. 

O único marcador não são as palavras que vocês vão colocar, é a vivência íntima. 

E essa vivência íntima é, sempre, a mesma, mesmo se, depois, as palavras sejam 

diferentes. 

Porque, como se chama, Bidi, ele vai falar de Parabrahman, ele vai falar de Absoluto, de 

Último; outros vão falar de Cristo, eles se fundiram em Cristo. 

Mas a resultante é a mesma, é esse sentimento incrível de liberdade interior, de não mais 

depender de seu corpo, de suas emoções e de seu mental. 

Há uma desidentificação total da pessoa. 

Mesmo se, é claro, depois, para aqueles que falaram aos outros, a tradução em palavras vai 

ser diferente, porque elas serão, sempre, coloridas não pela pessoa, mas pela cultura na 

qual ela se exprime, as condições da sociedade. 

 

Questão: o Fogo Ígneo que se recebeu no coração vai dar outras sensações além do 

calor? 

 

Há muitas outras. 

Eu diria que a coisa surpreendente é quando você vai ver, não sentir seu corpo 

desaparecer, mas ver uma parte de seu corpo, realmente, desaparecer. 

E é uma visão real. 

Você perde a ideia e a sensação de ser uma pessoa. 

Aliás, isso foi dito, também, eu creio, você não saberá mais onde está sua mão, seu braço, 

sua cabeça. 

Mas, passadas as primeiras interrogações, você observará, por si mesmo, que há uma paz 

não habitual, sem, mesmo, falar de êxtase ou de vibrações, que se instalará. 

É esse espaço, sem falar de Infinita Presença, no qual, na vida quotidiana, você está 

totalmente disponível para o instante presente. 
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Você chega a esquecer-se de si mesmo, tanto está absorvido no que se desenrola. 

Como são as crianças quando brincam, elas estão tão tomadas pela ocupação exterior, do 

jogo, você estará tão tomado pela ocupação interior, do coração, que todo o resto é 

supérfluo. 

Você o viverá, real e concretamente. 

 

Para todos os outros que ainda não têm acesso a isso, o que eu posso dizer, simplesmente, 

e em palavras muito simples, é que você está, ainda, demasiado apegado à ideia de ser 

esse corpo. 

E, no entanto, Bidi repetiu-lhes, centenas de vezes: vocês não são esse corpo. 

Mas, enquanto existe, mesmo de maneira inconsciente, uma identificação ao seu corpo, 

vocês ainda estão presos na armadilha, de momento. 

Isso não quer dizer que seja preciso ignorar o corpo, bem ao contrário, porque o único modo 

de descobrir que vocês não são o corpo, não é fugir para outros lugares, é estar instalado, 

completamente, nesse corpo. 

É aí que vocês chegam à transcendência e que, independentemente de qualquer ideia ou 

de qualquer crença, vocês percebem, realmente, que não são esse corpo. 

E que vocês são apenas uma consciência que habita um corpo, mas que está, de fato, 

presente por toda a parte. 

É paradoxal, porque tudo acontece no corpo, enquanto vocês não são o corpo. 

 

Questão: o que nós temos de mais ou de menos do que os Anciões e as Estrelas? 

 

Nada de mais e nada de menos, simplesmente, a Liberdade, uma vez que as Estrelas, nós 

mesmos, os Arcanjos, a Fonte, o Absoluto, tudo isso está em vocês. 

Vocês são o mundo. 

Certamente, há um sonho comum e um confinamento comum, mas, enquanto vocês não 

tenham feito a revolução da reversão total de vocês, vocês são prisioneiros, exterior e 

interiormente. 

 

Aquele que vive a completude do coração, ou seja, que é liberado vivo, vive o que a vida 

propõe a ele. 

Se ele deve reencontrar um dragão, ele reencontra um dragão, mas não há questões na 

cabeça dele. 

Ele pode ter questões como vocês colocam aí, porque isso permite trocar, mas, quando ele 



160 
 

está sozinho em sua atividade, não há questões sobre o que quer que seja. 

Há a presença, a acuidade da presença, a clareza, a precisão, o que quer que vocês façam. 

Quer vocês estejam repreendendo com a madrasta ou o jardineiro, ou indo jogar pinball. 

Isso existe ainda, talvez, os pinballs? 

Não golfinhos, hein?, eu falo da máquina. 

 

Questão: sim, mas não por muito tempo. 

Na 5D não haverá, talvez, mais madrastas. 

 

Nem madrastas, nem filhos, nem pais na 5D. 

Essa noção de filho, pai, avós é, tipicamente, uma criação Arcôntica. 

Deem-se conta, vocês não são livres, uma vez que não é seu DNA, é o DNA que vocês 

tomam dos pais e da mamãe, e do transgeracional. 

Os laços do sangue, que são tão queridos para alguns de vocês. 

Não há sangue, quando vocês estão nas outras dimensões, não há mais pai como mãe, 

como filho, mesmo se existam filiações de outro nível, em relação à origem estelar e à 

origem galáctica, mas não é ligada a uma pessoa, é ligada a uma energia específica, uma 

consciência específica. 

Vocês portam as taras dos pais, dos avós e dos bisavós, felizmente. 

Os laços do sangue foram criados pelos Arcontes. 

 

Questão: há uma relação entre a cor vermelha de nosso sangue e o Fogo Ígneo? 

 

Eu diria que isso tem relação, antes de tudo, com o ferro clássico, ou seja, a hemoglobina. 

Concorda? 

Mas eu os lembro, também, de que, etimologicamente, o homem verdadeiro, o que se 

chama o Adam Kadmon, é o homem vermelho; há, efetivamente, uma relação. 

O vermelho é o fogo vital, esse fogo vital que está se transformando, como lhes foi 

explicado, mesmo ao nível do sangue. 

O ferro, que está ao centro da hemoglobina, modifica-se também, como o DNA. 

Portanto, há uma relação com, ao mesmo tempo, os laços do sangue e o confinamento na 

Terra. 
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O Amor não conhece o sangue e não conhece os laços. 

 

Questão: você disse que era preciso cortar os laços com as outras pessoas. 

Mas se nós cortamos os laços e a outra pessoa não os corta conosco, o que é preciso 

fazer? 

 

Isso criará resistências no momento do Apelo de Maria, porque você verá esse laço. 

Quando eu digo «cortar os laços», isso não quer dizer romper e separar-se, isso quer dizer 

fazer com que o que os mantinha ligados seja substituído pela liberdade do Amor. 

Portanto, mesmo se você não tenha a ocasião de ver uma ex-madrasta, um ex-marido, uma 

ex-mulher, ore por eles. 

Quando eu digo «orar por eles», isso não quer dizer ir vê-los e acariciá-los. 

Isso quer dizer, simplesmente, que, em sua cabeça, em seu coração, eles estão no mesmo 

Amor que todos os outros nos quais você pensa. 

Não há diferença. 

E, sobretudo, para os seres próximos de vocês, em seu ambiente, familiar, afetivo, que você 

conheceu nessa vida, pense neles, ame-os, mesmo de longe, se eles são insuportáveis, 

mas não os negligencie, no sentido da intenção de amor. 

E, aliás, na Inteligência da Luz, eu diria que, quando vocês estão, verdadeiramente, 

colocados no Coração do Coração, isso se faz naturalmente, vocês não têm esforço a fazer 

para isso nem, mesmo, como eu disse pouco antes, que pensar nisso; isso se faz sozinho. 

 

Questão: se conseguimos colocar-nos no coração, isso permite a ele cortar esses 

laços? 

 

Antes de prosseguir a questão, eu esclareço que essa expressão «colocar-se no coração» 

significa que, no momento anterior, você ali não estava. 

Eu atraio sua atenção às palavras empregadas. 

Continue a questão. 

Então: pôr-se no coração... 

 

Questão: se nós liberamos os laços e a outra pessoa não os libera, o que fazer? 
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Mas um laço, ele é de dois lados. 

Se há um que queima de um lado, ele irá até o outro. 

O outro não existe, ele é apenas você em outro estado. 

Portanto, não há qualquer laço que possa subsistir quando há Amor. 

Eu não falo do amor humano de um lado e do outro do laço, eu falo do Amor incondicionado 

de seu coração. 

Mas eu insisto no fato de que estar no Amor incondicionado não é pôr-se no coração, é, já, 

ali estar. 

Caso contrário, já é o amor condicionado, quando você diz «eu me ponho em meu 

coração». 

Isso deve tornar-se, se ainda não é, algo de espontâneo. 

 

Questão: quando se sente uma Presença, um ser querido ou não, e que se sente 

pleno de amor por ele, se lhe enviamos esse amor, poderia ele sentir algo, e isso pode 

ajudá-lo? 

 

Se é uma emanação espontânea e natural, isso ajudará. 

Se é sua intenção que quer enviar o amor, isso não ajudará. 

É preciso que seja natural e espontâneo, é por isso que eu retomo a noção de «pôr-se no 

coração». 

Quando você está no coração, a questão não se coloca, todos os laços dissolvem-se, por 

vezes, com a necessidade, talvez, pela Inteligência da Luz, de rever as pessoas. 

Mas não é o fato de revê-las, é a Inteligência da Luz e, justamente, o fato de que o laço é 

queimado, se posso dizer, que o outro pode ser revisto, se posso dizer, mas não há 

intenção outra que não ser liberado. 

O outro deve estar tanto em você como você mesmo, mesmo a mais horrível das pessoas, 

é isso o perdão e a Graça. 

Não é amar as pessoas que se ama, é muito fácil isso, é amar todo ser e toda consciência 

como si mesmo. 

Ela é, aliás, «si mesmo». 

 

Questão: o fato de ter mudado de DNA permite ter uma consciência mais ajustada? 

 

Mais ajustada, sim. 
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Tudo concorre, pelas partículas adamantinas em seu sangue, no DNA, nos chacras, nos 

circuitos vibrais, concorre para fazer de você uma rocha, ou seja, imutável no Coração do 

Coração. 

Não imutável no movimento, ou seja, permanecer sem mover-se, mas imutável na 

estabilidade do Amor, que não faz mais diferença entre os irmãos e as irmãs, os amigos, 

inimigos, a natureza, os maus rapazes, mesmo, e tudo. 

Não pode haver diferença no coração. 

Enquanto você concebe uma diferença, isso quer dizer que o coração não está 

completamente aberto. 

E, depois, lembre-se, também: na medida com a qual você julga, você será julgado 

igualmente. 

É você que se julga. 

E o julgamento que você aplica ao outro, você vai ver que você o aplica a si mesmo. 

Isso relativiza um pouco os conflitos de vizinhança ou com as madrastas, não é? 

E isso você vai viver. 

 

Questão: nós recuperamos todas as nossas fitas de DNA? 

 

Então, aí, é muito variável. 

É muito variável não segundo, eu diria, seu grau de abertura, mas, mais, segundo as 

diferentes linhagens que se agenciam em vocês. 

Eu creio que isso havia sido dito, que as linhagens Ar, Água, Terra, Fogo são ligadas ao 

DNA, às quatro bases do DNA, não é? 

Portanto, segundo sua constituição elementar, o número de fitas de DNA pode estar, ainda, 

a dois ou estar a doze, ou entre os dois. 

Mas por que é que você se preocupa com seu DNA, uma vez que, de qualquer modo, você 

não o terá mais, em breve? 

 

… Silêncio… 

 

Questão: de fato, o serviço ao outro, agora, é apenas estar no coração, repleto de 

Amor? 

 

Sim, qualquer outro serviço é condicionado e condicional. 
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O Amor é o mesmo para todo mundo. 

O Sol aquece com seus raios todo mundo, do mesmo modo. 

Se você é um Filho Ardente do Sol, um KIRISTI, você não tem que se ocupar de «onde 

parte o Amor». 

Ele parte de onde ele deve partir, para onde ele deve chegar, segundo a Inteligência da Luz 

e, certamente, não segundo a inteligência de suas relações ou de sua história. 

 

Mas vocês o sentem, todos, de qualquer modo. 

Vocês veem, efetivamente, quer vivam a vibração ou não, que, com algumas pessoas, 

vocês se sentem repletos e inflados, enquanto, com outras pessoas, vocês vão, talvez, ser 

esvaziados, enquanto o outro é inflado, ou, então, vocês vão inflar-se e o outro será 

esvaziado. 

Vocês sabem bem disso. 

Há pessoas que os adormecem, mas não no desaparecimento, que os adormecem e que 

tiram a energia vital. 

A Luz não tira, jamais, a energia vital. 

Ela representa, mesmo na transmutação da Alquimia final que vocês vivem entre o fogo 

vital, o Fogo vibral e o Fogo Ígneo, ela traduz uma ampliação da consciência e, jamais, uma 

diminuição – mesmo se há desaparecimento. 

Não confundir o desaparecimento do Absoluto e o desaparecimento pelo fato de adormecer 

ao ser vampirizado, literalmente. 

Vocês sabem, vocês os veem chegar de longe, os vampiros, isso se sente. 

Vocês vão senti-los chupar, vocês vão sentir seu fígado que fica dolorido, vocês vão sentir 

seu baço que fica dolorido, seu coração que aperta, os olhos, as pálpebras que caem. 

E vocês voltam, vocês não estão na alegria, aí. 

 

Questão: o que se faz com essas pessoas? 

 

Você as ama. 

Se você se protege, você vai reforçar a dualidade, a predação. 

É preciso que seu amor seja maior do que qualquer predação. 

Se você faz rituais de proteção, isso não é proibido, mas você não resolverá a equação, 

você faz apenas, simplesmente, suspender. 

Mas aquele que é liberado não pode ser chupado, porque ele é alimentado, 
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permanentemente, por sua própria Luz. 

Aquele que é chupado, é que ele não é capaz de gerar sua própria Luz, sua própria 

vitalidade a partir de seu coração. 

 

Questão: então, o que ele faz? 

 

Bem, ele desaparece da dualidade inexorável da vida dele. 

Enquanto você vê o escuro, enquanto você vê algo adverso, é algo que está em você – 

antes de qualquer coisa –, portanto, para nada serve acusar o outro. 

Se há um predador que chega ao seu lado, é que você permitiu a ele, ao nível do que você 

é, essa manifestação. 

Aquele que está no coração, na verdade do coração, que é liberado, não pode ser chupado. 

Mesmo se ele é chupado, ele se recarrega instantaneamente, por seu próprio coração. 

A fonte está nele, não há necessidade de ir procurar a energia em um alinhamento, em um 

ritual ou fazer proteções. 

Essa é a dualidade a mais perfeita da energética e, eu chamaria, da espiritualidade sim-sim, 

ursinhos carinhosos. 

 

Você sabe que, para as pessoas, é, sempre, o outro, não são, jamais, elas. 

Isso acontece sempre fora, o mau, é, sempre fora. 

É claro, porque esses seres consideram-se como muito luminosos. 

Mas isso se produz, coisas assim, na vida, é claro, isso quer dizer que você já tem, em si, a 

mesma coisa. 

Eu o expliquei: é aquele que diz que é. 

Enquanto você não tenha compreendido e vivido isso, você permanecerá na dualidade e, 

portanto, na matéria. 

Porque isso existe apenas na matéria, mesmo nos mundos livres. 

Há trocas de energia, de ação-reação, mesmo na Liberdade. 

Nos outros mundos, nas outras dimensões, isso não existe, absolutamente. 

 

Questão: podemos ter compreendido, e que isso existe, apesar de tudo. 
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Mas não é uma questão de compreensão, é uma questão de vivê-lo. 

Você pode compreender todos os mistérios do mundo, não é por isso que os inconvenientes 

desaparecerão. 

Você não está na causalidade. 

Você me fala de causalidade, eu lhe falo de incondicionado, e você puxa tudo para o 

condicionado, ou seja, para a compreensão, ou seja, para a energia Luciferiana daquele que 

quer apreender-se da Luz, compreender e explicar, ao invés de viver as coisas. 

Seria tempo de ver isso, de qualquer forma. 

 

Questão: pode-se ser voluntário para viver as coisas e elas não acontecem, contudo? 

 

Isso quer dizer o quê? 

Mas se elas não acontecem, isso quer dizer que a falha está em você. 

Gire seu olhar para si mesmo. 

Não há «outro», o mundo está em você. 

Portanto, se você o vive, qualquer que seja a vontade de sair disso, isso quer dizer que, na 

consciência, na vivência, a reversão não se fez. 

Então, eu concebo, perfeitamente, que é muito interessante, a energia, o bem, o mal, a 

dualidade, proteger-se e tudo isso, mas isso prova o quê? 

Isso prova a incultura do Amor, o medo do Amor. 

No Amor, isso não pode existir. 

Isso é visto, perfeitamente compreendido, mas isso nada perturba. 

É toda a diferença entre aquele que está voltado para o exterior e aquele que aceita ver-se 

tal como ele é. 

 

Todo conhecimento – aí, eu não vou remetê-los ao Arcanjo Jofiel, mesmo se, efetivamente, 

transmitimos certo número de conhecimentos – o importante não era o conhecimento, era a 

vivência. 

Vocês podem saber que foram confinados, não é por isso que vão sair disso. 

Esse gênero de conhecimento não lhe é de qualquer utilidade para encontrar-se a si 

mesmo. 

É o ego que crê nisso, que crê que, quanto mais você acumular conhecimentos, mais você 

ler, mais você falar de tudo o que você conhece, o ego vai crer que está liberado, mas você 

faz apenas reforçar o ego, desse modo. 
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Está onde o sacrifício da pessoa, a doação de si à Vida e ao outro? 

É tempo, agora, de compreender isso e de passar, enfim, a essa reversão interior, e não 

engolir palavras ou a Luz assim. 

 

Isso não quer dizer, eu repito, que o bem e o mal não existam. 

Mas se o mal chega a você, é que ele está, antes de tudo, em você. 

A única última questão maior é no momento da crucificação, quando você diz: «Pai, por que 

me abandonou?». 

Aí sim, há uma questão. 

Mas, enquanto há dualidade vivida por uma energia dita negativa ou invertida, além da 

experiência que é preciso, talvez, por vezes, passar, mas não se deve fazer disso um 

objetivo em sua vida. 

Caso contrário, jamais você se abandonará à Luz, jamais você viverá o sacrifício. 

É claro, aí, nas circunstâncias da Terra, você será como os outros, liberado, mas em qual 

vivência e em quais circunstâncias? 

É claro, você me responderá que é a Liberação que é importante, mas é, de qualquer forma, 

mais agradável morrer em boa saúde, como eu disse, hein? 

 

Portanto, reflita bem em tudo isso, não para cogitá-lo, mas para ver, realmente. 

E, aliás, isso deveria interrogá-los. 

Se hoje, nesse belo mês de maio, quem quer que você seja, o que quer que você tenha 

vivido, você está, ainda, procurando a pequena besta no exterior: «Ele é um mau rapaz; 

enquanto, em geral, eu sou bom, acontece-me tal coisa». 

Mas se tal coisa acontece, isso não vem do outro, isso quer dizer que você não integrou que 

o outro é você, madrasta ou não madrasta, aliás, diabo ou não diabo. 

Você está, ainda, implicado na peça de teatro, você está, ainda, implicado naquele que 

desempenha um papel. 

 

Amar o outro é, já, amar-se a si mesmo, isso foi dito. 

Como você quer amar o outro, incondicionalmente, se você mesmo não se ama 

incondicionalmente, não no personagem, mas na verdade de seu ser? 

É irrealizável. 

E a Ressurreição vai mostrar-lhe isso. 

Vai mostrar-lhe, por vezes, a distância que pode existir entre sua vivência, sua percepção 
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de consciência e a realidade. 

E isso se junta ao que eu disse: enquanto você não se deu, integralmente, ao que você é, 

você não pode ser a verdade do que você é, e você vai manter o jogo. 

Mas é sua liberdade, eu lhe garanto. 

 

Mas, nesse Face a Face do Apelo de Maria, ninguém poderia dizer que ignorava. 

Mesmo se você não entenda agora, mesmo se você não veja o que isso significa agora, eu 

lhe garanto, a todos, no momento do Apelo de Maria, vocês serão confrontados a isso. 

São vocês que se julgam a si mesmos. 

Ninguém julga vocês, a Luz nada pode condenar. 

E, quando Miguel diz que ele é chefe das Milícias Celestes, não imaginem, com Sua 

espada, um combate de espada; isso quer dizer que ele restabelece a Verdade por Sua 

Presença. 

É a Presença, irradiante e amorosa, que põe fim à sombra, não é o combate, jamais. 

Sobretudo, se você aceita que é, primeiro, em você, você não vai combater você mesmo, de 

qualquer forma. 

Mas, para isso, é preciso, já, amar-se, totalmente. 

Isso quer dizer, também, reconhecer-se nas falhas, nas interrogações, nas zonas de 

sombra. 

É isso que faz a transcendência, sobretudo hoje, não é mais o tempo de trabalhar em tal 

coisa ou tal outra coisa. 

Eu falo para o objetivo final, hein?, mas sua vida, você faça dela o que quiser. 

 

Quando eu disse essa frase, há vários meses: «É aquele que diz que é», tudo ali está. 

Você não pode ver algo no exterior que já não esteja presente em você. 

Aquele que vive o Amor incondicional, que é liberado vivo, mesmo se ele possa distribuir 

tapas ou dizer coisas desagradáveis, ele sabe que ele o diz, realmente, a ele mesmo. 

Isso não é uma falta de amor, é uma adequação. 

Crer que vocês são assaltados por entidades, por energias negativas, chamem como 

quiserem, mas é porque a falha, ela está em vocês. 

Não há ninguém mais de responsável que não vocês. 

E para tudo é a mesma coisa. 

Enquanto vocês não tenham feito essa reversão, vocês não são livres. 
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Quer vocês vivam, mesmo, a Coroa do coração, vocês estão certos de serem liberados, 

isso sim. 

Mas eu insisto, ainda desta vez, como eu insisti há vários meses, sobre a qualidade de vida 

que resta a viver entre o Apelo de Maria e o planeta grelha final, de qualquer forma; cento e 

trinta e dois dias, isso pode parecer muito longo. 

 

É isso o sacrifício, é isso o verdadeiro Espírito, não são as construções astrológicas, 

numerológicas ou outras. 

Tudo isso foi explicado há anos por Jofiel. 

Vocês o entenderam, vocês o experimentaram, inúmeros de vocês, e continuam,ainda. 

Eu não digo vocês, aqui, é claro, mas de uma maneira geral, ao nível dos irmãos e das 

irmãs. 

Tem-se a impressão de que alguns de vocês giram, ainda, em círculo. 

Mas, ao girar em círculo, vocês não encontram o centro, vocês giram em torno do pote, ou 

do centro, ou do pote de amendoins, vocês o chamem como quiserem, o frasco. 

Portanto, vocês estão, ainda, no jogo da pessoa. 

Isso não é uma crítica, nem um julgamento, é algo que há a ver e a aquiescer, para deixá-lo 

transformar-se. 

Não por sua pequena vontade, por seu pequeno pêndulo ou seus cálculos astrológicos ou 

numerológicos, mas voltando-se, realmente, ao que vocês são. 

A Luz vem de vocês. 

 

E atenção, porque, agora, vocês têm o Verbo Criador. 

O masculino sagrado e o feminino sagrado harmonizam-se, a androginia primordial entra 

em atualização e suas palavras vão tornar-se portadoras de uma energia. 

Portanto, prestem atenção quando vão dizer: é culpa disso ou daquilo no exterior de vocês, 

porque o retorno será muito agitado, eu diria. 

Isso não é uma punição, são vocês mesmos que criam sua realidade. 

Sobretudo agora, que as linhas de predação coletivas não existem mais ou quase não mais, 

a partir da Liberação da Terra. 

 

No entanto, não é complicado ver se vocês estão na doação ao Amor ou se estão, ainda, 

nas histórias. 

Então, vocês têm tudo para ajudarem-se: vocês têm os reencontros na natureza, os 

reencontros entre vocês, os reencontros entre nós. 
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Eu não vejo o que pode ser feito mais, fora a estase e o Apelo de Maria, porque, aí, vocês 

não têm escolha. 

 

Questão: a maioria da humanidade está, de qualquer forma, um pouco longe de tudo 

isso. 

 

Sim. 

É bem por isso que há o apelo de Maria, hein? 

Eu jamais disse que era algo que concernia à totalidade da humanidade; e, ainda uma vez, 

é perfeitamente respeitável, porque é sua liberdade. 

Mas o que eu quero dizer com isso é que, nas circunstâncias da Liberação e da Ascensão 

da Terra, vocês apenas poderão prender-se a si mesmos e não mais àqueles que os 

confinaram, ou à sua madrasta. 

 

… Silêncio… 

 

Lembrem-se da Evidência da Luz e de Sua simplicidade. 

Sobretudo, quando ela emana de vocês, do que vocês são. 

Isso quer dizer, simplesmente, que alguns, aqui, alhures, por toda a parte, e muitos irmãos e 

irmãs, como você diz, qualquer que seja o Despertar ou o acordar, permanecem, ainda, 

fechados nesse esquema predador: bem-mal. 

Mas o bem e o mal concernem apenas a esse mundo e à pessoa, um pouco à alma, mas 

não ao Espírito. 

Mas é sua liberdade colocar-se em uma pessoa ou colocar-se na alma ou no Espírito. 

É uma má expressão «colocar-se em», enfim, vocês compreenderam. 

 

Mas a Vida, a Inteligência da vida e da Luz iluminarão tudo isso para vocês, cada vez mais. 

De momento, vocês podem, ainda, entre aspas, justificar-se em relação às condições da 

vida nessa Terra, mas, em breve, isso se tornará injustificável, mesmo se seja sua 

liberdade. 

Mas, não, vocês estão em face de si mesmos. 

Não há salvador. 

O verdadeiro salvador é Cristo, mas Ele não vem salvá-los pela mão, salvar seu corpo e sua 

pequena história. 
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Ele vem lavar suas vestes, se vocês o aceitam, para que você seja Seu irmão, Seu marido, 

Sua esposa ou que você seja KIRISTI. 

E, depois, em definitivo, o período que precede a crucificação e a Ressurreição – se vocês 

não as viveram, hein?, se vocês não viveram, ainda, a Liberação – é, também, mesmo se 

isso não dure quarenta dias, o que se poderia chamar a travessia do deserto, o período das 

tentações. 

Mas são vocês que se tentam a si mesmos. 

A consciência nada tem a ver com as histórias, em todo caso, nesses mundos confinados. 

 

… Silêncio… 

 

A Ressurreição, a Liberação, nesse período – eu não falo do contexto de 2012 ou ainda 

antes, de minha vida – eu falo deste ano e deste mês, é profundamente diferente. 

As graças são superabundantes e de múltiplos modos. 

 

… Silêncio… 

 

Não se esqueça de que a lagarta tornou-se borboleta, para alguns, as asas secam. 

É preciso assumir o que vocês são – o Amor, a Liberdade, a Eternidade – e não refugiar-se 

ao dizer: é a culpa do outro, é a culpa do diabo, é a culpa do confinamento. 

Não mais agora. 

As chaves foram-lhes dadas. 

Houve, primeiro, as vibrações. 

Em seguida, há os comportamentos, se posso dizer: a humildade, a simplicidade, o 

Caminho da Infância. 

Vocês veem, efetivamente, de qualquer forma, o que emerge de sua consciência ao longo 

de seus dias, quaisquer que sejam as ocupações ou não. 

O que está na dianteira da cena? 

O que está aí, permanentemente? 

A espontaneidade, na qual não há mais pensamentos, interrogações? 

O estado de êxtase e de paz ligado ao Amor incondicional? 

Ou outra coisa? 

Mas, isso, vocês veem. 
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É preciso aceitar ver-se, sem condenar-se, sem julgar-se, amando-se. 

É assim que as coisas desaparecem, do que pode incomodá-los, tanto dentro como fora. 

 

… Silêncio… 

 

Questão: em relação ao batismo do Espírito que nós recebemos de Uriel, você pode 

voltar a falar da Nova Eucaristia? 

 

A Nova Eucaristia, ligada ao feminino sagrado e aos Arcanjos, tais como eles se colocaram? 

A Nova Eucaristia é a fusão com seu coração de Eternidade. 

Poder-se-ia dizer que isso corresponde a tudo o que eu acabo de dizer. 

A Nova Eucaristia é o quê? 

É superar o Face a Face e o sozinho para comungar à fonte de si mesmo e tornar-se 

KIRISTI. 

A Nova Eucaristia é uma comunhão a si mesmo, na Eternidade, e um reconhecimento em si 

mesmo, na Eternidade, além de todo personagem, de toda pessoa, de todo sofrimento e de 

toda alegria. 

É claro, são pontos de vibração, é a revelação do coração sagrado, quer seja através da 

visão de sua estrutura e da vivência de sua estrutura, ou o momento em que sua 

consciência está, perfeitamente, nessa paz e nesse contentamento, o que quer que 

aconteça. 

 

A Nova Eucaristia é a comunhão à Eternidade, é, eu diria, em termos religiosos, o que 

vocês poderiam chamar a missa perpétua, a comunhão perpétua, o samadhi – em cada 

tradição vamos reencontrar palavras – mas, ao viver isso, quando vocês o vivem, 

verdadeiramente, vocês não têm mais questões sobre seu lugar, sobre o que acontece. 

Isso não quer dizer que vocês não tenham problemas para aceitar o que acontece, mas 

vocês têm a mesma resiliência, a mesma equanimidade, tanto diante de um presente como 

diante de um tapa. 

Bom, isso não quer dizer..., – não é preciso pôr dois na troca, hein?, ao nível da pessoa – 

isso quer dizer, simplesmente, que sua consciência permanece inabalável, o que quer que 

aconteça. 

Isso quer dizer, e isso prova que vocês se reverteram em si mesmos. 

Porque a Última Reversão não é mais uma passagem de Porta, mesmo se seja a Porta 

Estreita, é, antes de tudo, a fusão, como nós dissemos, do exterior e do interior, que ilustra 

tudo o que eu acabo de dizer, e que se vive na carne e na consciência, ao mesmo tempo. 
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E, quando isso se produz, vocês são liberados. 

 

Então, nesses casos, vocês não têm mais necessidade de álibi. 

Vocês não têm mais necessidade do outro, de acusar o outro ou de acusar o confinamento, 

ou os Arcontes, ou o diabo, ou sua saúde deficitária. 

Vocês são, realmente, liberados das circunstâncias efêmeras, e de seu corpo efêmero, ou 

ele está partindo na morte. 

Vocês, vocês não morrerão. 

O medo da morte resulta apenas da identificação ao corpo. 

 

… Silêncio… 

 

Aí está, não lhes resta mais, agora, do que viver isso. 

Não compreendê-lo, isso para nada serve, mas, verdadeiramente, para vivê-lo, em toda 

intimidade, para deixar cair tudo o que os obstrui- em vocês, não no exterior. 

Não é questão, eu o redigo, de separar-se de sua madrasta, de seu marido ou de sua 

mulher, ou de não importa o quê. 

É um mecanismo interior, real, concreto, que não é uma concepção, uma ideia ou algo a 

que vocês adiram. 

É algo que vocês vivem, a cada minuto. 

 

Não se inquietem, hein?, mesmo se vocês ali não tenham chegado, após a estase tem-se 

cento e trinta e dois dias de formação. 

Enfim, «vocês» têm cento e trinta e dois dias de formação, então, vocês veem, tudo está 

perfeitamente agenciado. 

Então, vivam, e sejam livres, de nós, de vocês, do outro, das próprias circunstâncias. 

O mês de maio é propício a isso. 

Aliás, não se diz: «Em maio, faça o que lhe agrada»? 

Em maio, faça o que lhe agrada, e em junho, diz-se o quê? 

É o Fogo do São João, o ritual que era extremamente importante outrora. 

Mas, hoje, vocês não têm mais necessidade de rituais, mesmo se seja agradável fazê-los. 

Eu não disse para privar-se, eu lhes disse para serem lúcidos. 
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Depois, façam o que quiserem. 

Se vocês querem ir viver junto aos dragões, junto aos elfos, vão. 

Mas, primeiro, encontrem-se a si mesmos, totalmente. 

Nada mais há a encontrar que não o Amor, não há história a encontrar, nem, mesmo, 

linhagens agora, mesmo se elas apareçam, passem através de tudo isso. 

 

Quanto mais vocês tiverem a impressão de progredir para isso, mais vocês rirão de si 

mesmos. 

É muito simples. 

É o ego que crê que há um esforço a fazer, é a pessoa que crê que há um esforço a fazer. 

O problema – e, sobretudo, nestes tempos específicos – é que, quanto mais vocês crerem 

que há um esforço a fazer, mais isso se afasta, porque vocês colocam – Bidi explicou-o, 

perfeitamente – mais vocês colocam uma busca ou um objetivo, ou uma meta, mais criam a 

distância em relação ao que já está aí. 

Vejam como o ego é distorcido em relação a isso. 

 

Bem, eu creio que vou parar de falar. 

Então, permitam-me, primeiro, presentear-lhes todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhes digo até um dia desses, talvez. 

 

Até logo. 
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O ÚLTIMO – Maio de 2016 

 

 

 

NB: essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa 

ressurreição nesse mês de maio. 

 

 

Em seu nome e em meu nome, em sua forma como em toda forma, no sem forma, no sem 

nome, no espaço e por toda a parte, eu sou você. 

Você, em sua inteira liberdade, em sua inteira verdade, aí, onde ninguém mais pode 

testemunhar, ai, onde nada mais pode ser dito e onde, no entanto, tudo está incluído e tudo 

está presente. 

Em sua Presença, como em minha Presença, em sua Ausência, como em minha Ausência, 

em todo limitado, como em todo ilimitado, eu falo e eu me calo, diante da majestade, diante 

da Evidência. 

 

Em seu coração, que é meu coração, além de toda propriedade e de toda denominação, eu 

o chamo, para que você renasça em si mesmo. 

Além de sua forma, além do peso como além da Leveza, eu estou aí, onde você está. 

Em suas dores, em suas alegrias, o Amor está aí. 

No fogo, qualquer que seja, eu estou aí, onde você se tem. 

 

No ser como no não ser, no ego como no Si e além de todo Si, eu falo. 

Quer você me ouça ou não, nada muda, quer você me perceba ou que você não me 

perceba, eu estou aí. 

Transcendendo a história, transcendendo todo nome, toda forma, todo objeto e todo sujeito, 

além dos mundos, além das estrelas, além dos buracos negros, além da vida, além da 

morte, no que passa e no que permanece, eu sou você. 

 

No coração do ser, de cada um de vocês, em todas as facetas, em todos os reflexos, em 

todo erro e em toda verdade, eu permaneço, porque eu não sou nem uma nem a outra, e eu 

sou cada um. 

 

No Espírito, você me vê e você é você. 

No Amor... [Silêncio]… deixe-me tomá-lo, para restabelecê-lo. 

Você, que nasce de novo, na chama do Espírito, na chama de seu coração, na chama do 

Sol como na chama da Terra, em todo lugar, em todo espaço e em todo tempo, eu o 

acompanho. 

Eu coloco, em você, o sopro do Verbo, então, eu lhe digo: levante-se, revele-se. 

 

… Silêncio… 

 

Levante toda aparência e todo véu. 

 

… Silêncio… 
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No Branco, como em toda cor, como em toda ausência de cor, existe nenhum lugar, 

nenhum local no qual você não esteja. 

Eu sou a energia que corre, eu sou todos os olhares, todas as dores e todas as alegrias. 

Tudo está aí e nada pode ser retirado, e nada pode ali subtrair-se. 

 

… Silêncio… 

 

A vida, sem limite e sem condição, é o que você é. 

Ao mesmo tempo, nem isso nem aquilo, ao mesmo tempo, isso e aquilo. 

 

… Silêncio… 

 

Aí, onde nenhuma falta pode, mesmo, ser imaginada. 

Você é o nada, você é o pleno, você é o tudo, você é o Único. 

Vire-se e veja, e viva. 

 

… Silêncio… 

 

No Verbo e no Sopro, você se anima. 

No Verbo e no Sopro, você desaparece. 

E, no entanto, isso continua aí. 

Nada guarde, nada retenha. 

 

Você, além de todo movimento, além de toda descida e de toda subida, aí, de onde tudo 

vem, aí, para onde tudo volta, você é você. 

Não sua pessoa, mas, sim, a soma do conjunto dos possíveis, na qual, mesmo o 

impossível, não pode ser excluído. 

 

… Silêncio… 

 

No mesmo fogo, na mesma vida, que jamais falece, que jamais se esquece. 

No tempo que transcende todo tempo. 

Você é isso e, mesmo isso, não saberia defini-lo ou compreendê-lo. 

 

… Silêncio… 

 

Em cada palavra e em cada espaço entre minhas palavras, o que você ouve é apenas sua 

própria voz, sua própria palavra e o Verbo vivificado. 

E, nisso, nada há a chamar nem a temer, nada a perder e nada a ganhar, onde todos os 

jogos são permitidos, porque não há qualquer permissão para obter em outros lugares que 

não em você. 

Quando você desperta, quando você adormece, quando você dorme e quando você está 

em pé, você continua aí. 

Mesmo quando possa parecer nada mais ali haver, você estará aí, despojado de toda 

forma, como de toda história. 

Em todas as formas possíveis e em todas as histórias escritas ou a escrever, você está aí. 

Nada há a saber, nada há a aprender nem a desaprender, há apenas isso. 

Em cada Agni Deva, em cada sol, você está aí. 
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… Silêncio… 

 

Em verdade, eu lhe digo, você é o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Você é todos os caminhos, todas as verdades e todas as vidas. 

 

Aí onde há você, aí onde há eu, tudo está aí. 

 

… Silêncio… 

 

Ouça-me, e você se ouvirá, sem palavras ou com palavras. 

Na forma e no sem forma, o Amor que se ama a ele mesmo sem restrição, sem, a priori e, 

sobretudo, sem condição. 

E aí, quando nada mais pode ser distinguido, quando tudo pode ser visto, você está aí, 

como alhures, como em todo alhures, conhecido ou desconhecido. 

Mergulhe na Água do alto e na Água de baixo, sem distância. 

Mergulhe na Água de Vida. 

 

… Silêncio… 

 

Você, o Verbo preliminar a tudo, lembre-se. 

 

… Silêncio… 

 

No fluxo e no refluxo, na dança da Vida, eu o convido aí, onde você se acolhe, aí, onde você 

se vê, aí, onde você fala, aí, onde tudo é Silêncio. 

 

Aqui e agora, alhures, após e antes, em toda carne, em todo Espírito, você está aí, e se 

segura sem segurar em nada, presente e ausente ao mesmo tempo. 

Você está aí, mais nenhuma violência e nenhum sofrimento podem parecer atingir o que 

quer que seja. 

Nada mais espere, vire-se, olhe-se, e você se vê. 

Aceite-me, então, você se aceita. 

 

Em seu sorriso, em toda forma e em suas lágrimas de cada olho, o mesmo Amor, a mesma 

Verdade. 

Seja o Único, você, que é ardente, ou você, que está, ainda, morno, não pare nisso. 

 

… Silêncio… 

 

O Coro dos Anjos entoa o canto de glória de sua Presença e de sua Ausência. 

Assim, a sinfonia do novo, a sinfonia do Amor ressoa em todo lugar e ilumina cada coisa e 

cada um. 

 

… Silêncio… 

 

Você, que é eu, assim como cada outro, eu falo em seu coração, no qual tudo é branco. 

Você é a Felicidade. 
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Pela terceira vez, eu me dirijo a você, que conclui um ciclo, para que você se tenha em todo 

ciclo, como fora de cada ciclo. 

Eu canto em seu coração. 

Tudo é Um. 

Eu falo por sua língua e por seu sopro. 

Aí, onde mais nenhuma palavra pode ser útil, mas testemunha o que apenas pode ser 

vivido, onde todo o resto é supérfluo. 

Eu venho amá-lo, na medida de seu amor, que jamais poderá ser medido, se não é no que 

você pode, ainda, pensar, no que é necessário tratar como chaga que é, ela também, 

apenas uma ilusão. 

 

… Silêncio… 

 

Na fonte que jorra e na Fonte de Cristal, você se religa à sua liberdade, aí, onde tudo é 

sentido, aí, onde tudo é Amor em ação e em verdade. 

 

Esqueça-se de minhas palavras, esqueça-se de suas palavras, coloque-se no Silêncio que 

sustenta o Verbo, antes de qualquer começo. 

 

… Silêncio… 

 

Escute-se, no silêncio de nosso coração. 

 

Eu me junto a você. 

 

… Silêncio… 

 

Em toda Graça há uma doação, em toda doação há a Graça. 

Qual Graça? 

A Graça do Amor e a Graça da Luz, que canta a mesma nota, que vive o mesmo coração. 

Eu estou vivo se você está vivo, eu estou vivo, mesmo sem qualquer condição, sem 

qualquer si. 

 

… Silêncio… 

 

Você é isso. 

 

Em qualquer papel que seja, em qualquer ideia que seja, você está aí. 

E quando o papel apaga-se e quando todo pensamento cala-se, você está, ainda, aí, e 

continua aí, porque, ao ser de toda parte e de lugar algum, todas as suas moradas são 

minhas, a morada de cada um é, igualmente, sua. 

Eu sou seu corpo, como todo corpo, da partícula elementar ao conjunto de sóis, ao conjunto 

de vidas. 

Eu sou você, porque tudo é Um. 

De qualquer lado que você olhe ou coloque-se, em qualquer dimensão, em qualquer origem, 

em qualquer linhagem, na chama de Vida, em todo canal e em todo circuito, como em toda 

molécula de seu corpo, como em cada tijolo do universo. 
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Venha, não se mova, você é de toda parte. 

 

Deixe-me abraçá-lo, para abraçar-se a si mesmo, em sua forma como em toda forma. 

 

Deixe-me enlaçá-lo, para aperfeiçoar o que você pensa haver a aperfeiçoar. 

Não pense. 

 

Aí está o Verbo do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Você, eu sou você, eu sou o Infinito, assim como o Indefinido, além de toda definição. 

 

… Silêncio… 

 

Nutra-se de Luz e de Amor, do que você é. 

Nutra-se de tudo o que você pôde pensar rejeitar, por medo ou ignorância, por desprezo ou 

por amor. 

Nenhuma diferença e nenhuma distância. 

Veja o que é, além do que apareceu, além de toda forma. 

Veja. 

 

Aí onde você se percebe, como aí onde você não se percebe, você continua aí. 

Presente e ausente ao mesmo tempo, aí, onde nada é congelado e tudo é imutável, no 

mesmo movimento, no mesmo repouso. 

Eu o enlaço e eu o abraso. 

Leve-me à plena vida, à plena alegria, ao pleno coração. 

 

Esqueça-se de suas palavras e de minhas palavras, guarde delas apenas o sabor e o gosto 

eterno que passa das palavras. 

 

Aqui, cada um é seu amigo e cada um é seu amado. 

O que quer que você pense, o que quer que diga e o que quer que faça, isso nada mudará, 

porque isso é imutável. 

 

… Silêncio… 

 

Qualquer que seja seu nome, qualquer que seja sua forma, qualquer que seja seu mundo, 

você é de todo mundo e além de cada mundo. 

Nenhuma diferença, nenhuma distância. 

 

Você está aí e eu estou aí, na Evidência da Vida, na Evidência do perdão. 

Assim você renasce, no espaço-tempo que não se conhece a ele mesmo, porque tudo ali é 

conhecido e nada pode ser excluído. 

Veja e viva o coração de seu coração, como o coração de cada um. 

 

… Silêncio… 
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Em cada espaço entre minhas palavras há tudo, e tudo é Amor. 

O que quer que se diga e o que quer que você diga, quaisquer que sejam os pensamentos, 

quaisquer que sejam as ideias, há apenas isso, em definitivo. 

Aí, nada há a definir e nada a nomear, porque cada definição e cada nome é o correto e 

verdadeiro nome. 

Nesse coração, em cada coração, há a mesma vida, a mesma Graça, a mesma Eternidade, 

o mesmo Infinito e todos os finitos. 

 

O que resta mais do que isso? 

E só isso é quintessência e essencial. 

 

… Silêncio… 

 

Ame toda forma, todo nome, porque você é tudo isso. 

Aceite-o, mas não creia, viva-o. 

Não há qualquer obstáculo, nem carne que se oponha, nem ideia, nem pensamento, nem 

memória que possa limitar isso. 

Saiba disso, mas, sobretudo, viva-o. 

Nada espere, porque tudo está aí. 

Qualquer que seja o mundo onde você está colocado, o que quer que viva seu mundo, a 

Verdade ali não está, exceto na Vida, exceto no Amor. 

 

A Verdade é seu coração, que é meu coração. 

 

Mostre-se, para que nada haja a demonstrar ou a provar, porque você é a melhor prova do 

Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Oremos, juntos, sem palavras e sem desejos, sem intenção e sem projeção, apenas para 

festejar isso. 

 

Cante, como o Coro dos Anjos, os louvores eternos. 

 

Aí, você aí está, você jamais se moveu, você jamais partiu, você continua aí. 

 

Na eternidade dos dias, na eternidade das noites, como na eternidade dos mundos, como 

na eternidade do Criado e do Incriado, regue-se, sacie-se, embebede-se. 

Aí, tudo é suave. 

Aí, exata e precisamente. 

 

Veja a Paz, a paz do Amor, a paz do verdadeiro. 

Eu o convido a isso, a cada sopro, a cada suspiro, a cada impulso. 

 

… Silêncio… 

 

Sim, sim, há apenas «sim». 

Sim à vida, sim ao Amor, sim à Eternidade, sim à sua forma como a toda forma. 
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Você, o filho do «sim», ouça e perceba o que eu lhe dirijo em cada palavra, em cada 

silêncio. 

Aí está a essência da qual você é a quintessência. 

Aqueça-se, não fique morno. 

Abra-se, para que a fonte do Amor revele o cristal de sua eternidade. 

 

Aí, tudo é evidente. 

Veja a Evidência, perceba a Vida no Fogo do batismo e na Água do batismo. 

Sorria para mim e ria comigo. 

 

… Silêncio… 

 

Não procure mais, tudo está presente, tudo está aí. 

Eu falo assim, em você, a cada minuto, a cada vida, a cada morte, mas você é finito, com a 

vida e a morte, só resta a Vida, só resta o Amor, o remédio para toda infâmia, para todo 

sofrimento, o Amor, ainda e sempre. 

 

… Silêncio… 

 

Na Graça, eu o vejo, no Amor, eu o vivo, na Verdade, eu o abençoo. 

 

… Silêncio… 

 

Aí, em sua densidade e na Leveza, eu falo do mesmo modo e eu me calo. 

Tudo isso você sabe, tudo isso você vive. 

 

Eu deposito, em seu coração, a bênção do Eterno. 

 

… Silêncio… 

 

E eu o consagro à vida Una e indivisível. 

Tudo isso, você o diz a si mesmo, no silêncio e nas palavras, na mesma Evidência. 

 

… Silêncio… 

 

Eu não o deixo, eu estou, permanentemente, eu sou você. 

Eu o abraço e eu o enlaço na liberdade do Amor, na liberdade da Alegria. 

 

Eu o amo. 

 

… Silêncio… 

 

Guarde essas palavras e esses silêncios para sempre vivos, para sempre presentes. 

Eles são sua verdade, eles são minha verdade. 

Eu o abençoo e eu me calo. 

Eu o amo, eu o amo. 
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… Silêncio… 

 

Eu me calo agora. 

Repouse em paz, repouse no Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Volte para você, para essa forma que você habita, mas guarde minhas palavras e guarde 

meus silêncios, a cada segundo como além desse tempo. 

Eu o abraço e eu o enlaço. 

Calemo-nos, juntos, e guardemos isso vivo. 

 

… Silêncio… 

 

Eu não o deixo, nada pode ser deixado. 

Você é livre no Amor e o Silêncio faz-se e, no entanto, ele canta em você e em mim. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhe digo até sempre, na Eternidade como em seu efêmero. 

 

 

… Silêncio… 

 


