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Primeira Parte - O Coro dos Anjos 

 

IRMÃO K 

Eu sou Irmão K. 

Irmãos e irmãs na humanidade, antes de qualquer coisa, acolhamo-nos uns aos outros, na 
Graça do Espírito do Sol e de Cristo. 

 

…Silêncio… 

 

Meu objetivo entre vocês, hoje, é de prosseguir o conteúdo de minha última intervenção, 
concernente à Autonomia e à Responsabilidade. 

Eu espero dar-lhes um fio preciso de observação do que se desenrola neste período, no 
interior de vocês e nas relações entre irmãos e irmãs, quaisquer que sejam, que sobrevêm no 
desenrolar de suas vidas, em qualquer domínio que seja. 

Eu os lembro de que nosso Comandante havia dito, não há muito tempo, que era aquele que 
dizia algo que o era. 

Vamos entrar nesse conceito, não tanto para dele apropriar-nos de qualquer verdade ao nível 
mental, mas, bem mais, para dar-lhes elementos que lhes permitirão, nos momentos de 
relação, justamente, encontrar, eu diria, uma forma de saída, uma forma de solução no que 
pode resistir e no que pode opor-se, tanto em vocês como em toda relação na superfície desse 
mundo. 

Vocês são numerosos a terem constatado uma modificação das relações entre vocês e em seu 
interior, concernentes tanto aos seus mecanismos de funcionamento habituais com a irrupção, 
doravante, de elementos que não parecem pertencer-lhes, concernentes a algumas reflexões, 
algumas decisões, algumas tomadas de posições. 

É a lógica, e corresponde, ponto a ponto, ao reencontro, em vocês, entre o Eterno e o efêmero. 

 

Desse Face a Face resulta, eu diria, reajustes, reposicionamentos, coisas novas que os fazem, 
por vezes, interrogar sobre o sentido do que se desenrola e que emerge em sua consciência. 

Isso é, justamente, destinado a fazê-los tomar consciência de si mesmos e do outro. 

Enquanto existir, em vocês, uma noção de separação na observação do outro, enquanto 
permanecer, em vocês, o sentimento de estar em desacordo, de qualquer modo que seja, 
permanecerá, em vocês, eu diria, a não elucidação da própria relação. 

Nisso, foi-lhes dito, há pouco tempo, para observar não um indivíduo, não outro indivíduo, não 
no que vocês são constituídos nesse mundo, em suas emoções e relações, mas, bem mais, 
analisar o modo pelo qual se desenrola a relação. 

Isso faz parte, também, de sua responsabilidade, e isso concorre, de maneira inegável, para 
fazê-los reencontrar, cada vez mais rapidamente, sua Autonomia e sua Liberdade. 

Então, é claro, a pessoa pode colocar-se a questão de porque há tantas manifestações, hoje, 
por vezes, surpreendentes, e, por vezes, violentas, que se desenrolam tanto no interior de si 
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mesmo como em seu exterior, e que alterna, cada vez mais fortemente, com períodos que 
aparentam, eu diria, a uma forma de paz, a uma forma de contentamento. 

Tudo isso se desenrola, vocês sabem, e decorre, diretamente, da confrontação e das 
diferentes etapas do Choque da humanidade, que se desenrolam tanto em vocês como no 
conjunto das relações humanas. 

O que lhes é demandado, é claro, não é juntar nem, mesmo, condenar, mas, é claro, ver as 
coisas tais como elas são, ou seja, sair de sua opinião pessoa, sair de sua pretensão, se posso 
dizer, de querer apreender o outro através de seu próprio filtro. 

Apenas aquele que está totalmente liberado da própria pessoa é capaz de acolher o outro 
completamente, sem freio nem reticências, quaisquer que sejam, por exemplo, a expressão de 
uma linhagem contrária ou, ainda, de um antagonismo afetivo ou relacional profundo, porque 
ele que é capaz de ir, justamente, além da imagem, além do que é dado a ver e ir além dele 
mesmo, como do outro, para ver, através das ilusões e das telas projetadas, o que se 
desenrola, na profundidade. 

A presença de Cristo, é claro, mas, também, a solução do que explode diante do olho da 
consciência e que permite, justamente, através, por vezes, de eventos penosos, sob qualquer 
ponto que seja, encontrar espaços de resolução interiores muito mais simples do que os 
mecanismos de defesa habitual da pessoa, de justificação, de jogos de culpa ou de tomada de 
poder. 

Vocês estão, todos, aí, hoje, a descobrir, em todas as suas relações, o que pode existir de 
relação de poder, de dominação, de relação de confrontação. 

O conjunto dessas relações que estão ao seu redor, nas esferas as mais próximas como as 
mais distantes, estão aí apenas para ajudá-los, ao mesmo tempo, a pôr fim a toda separação, 
tanto em vocês como em seu exterior, mas, também, para apreender seu modo de 
funcionamento nesse mundo, que prefigura, de algum modo, as zonas de resistências que 
podem, ainda, manifestar-se e que devem ser, de algum modo, lavadas no sangue do cordeiro, 
a partir do instante em que o Apelo de Maria tiver sido formulado. 

Assim, portanto, as oportunidades da vida que vocês vivem são, muito exatamente, aquelas 
que lhes são necessárias, hoje, para resolver o que pode restar a resolver. 

Para nada serve, portanto, procurar uma causalidade qualquer, mas, bem mais, transcender a 
causalidade em uma situação, seja ela um reencontro de alma irmã, seja uma situação cármica 
ou uma confrontação entre a Eternidade e o efêmero. 

Por exemplo, sua Eternidade e, em seu círculo familiar, qualquer um que esteja inscrito, eu 
diria, de maneira quase fixa no efêmero, e você constata, com isso, que não há possibilidade 
de entendimento, que não há possibilidade de resolução com o fato de ser uma pessoa, o fato 
de exprimir-se ou o fato de tentar justificar. 

Porque, de fato, ao nível da Responsabilidade, vocês devem ir bem além. 

E o modo de ir além disso é superar e transcender, é claro, a noção de pessoa, a noção de 
pessoa a pessoa, a noção do outro e a noção de você. 

E é, no entanto, através dessa relação do outro com você e de você com o outro que se situa o 
espaço de resolução o mais simples e o mais evidente, a partir do instante em que você não 
culpa, a partir do instante em que você vê, claramente, o que se desenrola no campo da 
relação. 

Isso vai levá-lo a posicionar-se. 

Então, naquele momento, o que acontece? 
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Você está ou em acordo ou em desacordo. 

Quer seja pelas palavras, quer seja, mesmo – cada vez mais, atualmente, e será o caso, cada 
vez mais profundamente – da interação e da relação existente entre as linhagens que o anima 
e as partes respectivas de seus elementos uns em relação aos outros, o que lhe dá, por vezes, 
a sentir a dominação, por vezes, a predação, por vezes, o apagamento, por vezes, a alegria, 
por vezes, a raiva, por vezes, a tristeza. 

Em suma, um conjunto de estados emocionais que vêm dizer-lhe que há desacordo. 

A percepção energética disso pode ser muito agradável ou desagradável, e pode ir até a dar-
lhe um estresse do coração ou a impressão de que suas Coroas voltam a fechar-se. 

Eu o convido, através do que se desenrola nesses casos, a ir além de toda percepção e entrar 
mais na concepção que é dizer que o outro é você, mesmo se você não o veja. 

A partir do instante em que o outro entra em você, não ao nível da pessoa ou da predação 
exercida, ou da culpa, mas, bem mais, em seu ser essencial. 

Para isso, você deve, é claro, superar não a acusação, não o julgamento, mas superar, 
mesmo, o que foi observado. 

Vá além de suas reticências, vá além de seus medos, vá além de seus choros, vá além do que 
pode magoá-lo e abra-se, ainda mais, ao outro e ao que emana dele, mesmo a predação a 
mais potente, porque há, em você, a capacidade do Amor. 

E aquele que puser o Amor à frente, como foi dito, conseguirá superar todo antagonismo em 
toda relação, sem qualquer dificuldade. 

Naquele momento, realmente, não haverá mais o outro e você, haverá Cristo. 

Cristo não estará mais com você nem entre vocês, mas ele será cada um de vocês. 

E você não poderá ver outra coisa que não isso, nem mesmo ser afetado pelo que o afetaria 
anteriormente. 

Isso requer a franqueza, isso requer olhar o coração, isso requer olhar o olho, isso requer não 
ferir, mas isso requer dizer, exprimir, mas, sobretudo, além disso, ir ao acolhimento 
incondicional, até transcender seu próprio sofrimento ou sua própria ferida. 

Há, para isso, uma capacidade de graça e de devoção que, aquele que realizar isso, estará, 
instantaneamente, na verdade do instante presente porque, no instante presente, você sabe, 
não há lugar para o antagonismo de ninguém, há apenas a Vida. 

Então, como você pode ver, no outro, como em você, uma ferida ou uma recriminação, uma 
predação? 

Há apenas o Amor ou o medo, e isso você sabe. 

Então, mesmo além dessas reações que lhe parecem alteradas, supere isso. 

Vá para esse estado de não medo que corresponde ao Amor. 

Nada há a projetar, nada há a defender, há apenas a acolher, há apenas a apagar-se. 

Há apenas a tornar-se transparente. 

E isso vai tornar-se cada vez mais evidente, a partir do instante em que você põe em prática o 
que a Vida dá-lhe a viver, através de seu ambiente o mais próximo, mas, também, no interior 
de si mesmo. 

Quando lhe parece existir uma escolha, quando lhe parece existir uma indecisão, quando lhe 
parece existir uma resistência, não procure mais longe. 
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Não procure nem rejeitar a culpa no outro nem em você, porque não há culpado. 

Apenas a Vida que se revela neste período, pela sincronia da Luz, permitirá a você resolver, 
pela Inteligência dela e não pela sua, o que há a resolver. 

E, para isso, é preciso que sua inteligência, sua lenda pessoal, sua história pessoal apaguem-
se, por si só, diante do conflito. 

Não há necessidade de reconciliação pelas palavras, há apenas, simplesmente, a partir do 
instante em que um de vocês dois ou suas duas partes, no interior de si, perdoem-se uma à 
outra, a partir do instante em que você acolhe o outro, inteiramente, sem reticências e sem 
freio, o que quer que seja emitido, que se encontre superada a dualidade. 

Naquele momento, real e concretamente, a Inteligência da Luz estará no trabalho e dar-lhe-á a 
ver, muito precisamente, o que há a ver e, sobretudo, muito precisamente, o que há a viver. 

Para isso, não há, realmente, qualquer esforço a fazer, porque esse é o Abandono à Luz, esse 
é o estado de Graça e é a Ação de Graça. 

Assim, o que se refina, atualmente, em suas vidas, das relações consigo mesmo como em 
suas relações no mundo é apenas esse aspecto, que lhe dá a ver, realmente, e, eu diria, por 
obrigação de Responsabilidade, o que há a ver, para desembaraçá-lo não de uma situação ou 
de uma pessoa, mas para ter certeza de estar desembaraçado, tanto em si mesmo como no 
que emana de você, de toda noção de interferência, se posso dizer, com a liberdade do outro 
como com sua própria liberdade. 

O outro não é outra coisa que não você. 

Igualmente, você não é outra coisa que não o outro. 

A tela na qual ele pode ver-se, essa tela que é preciso, efetivamente, fazer desaparecer, um 
dia, para atravessar toda tela, quer ela porte o nome do outro, quer ela porte o nome de suas 
indecisões ou de seus problemas de decisões ou de seus problemas relacionais no interior das 
diferentes partes de você mesmo. 

Se você adota esse ponto de vista e se põe em prática a realidade do que eu acabo de dizer, 
constatará, por si mesmo, espaços de resolução e espaços de amor que permitirão, naquele 
momento, às suas Coroas revelar-se, fazê-lo sentir o coração como nunca você sentiu até 
agora, o que lhe dá a perceber não, unicamente, o triângulo da Nova Eucaristia, não, 
unicamente, a Coroa radiante do coração, não, unicamente, o tétrakihexaèdre [aqui] 
[tetracoságono], mas, bem mais, a totalidade do que é o Amor no coração, porque o Amor é o 
Coração e o Coração é o Amor. 

E isso não poderá, jamais, ser abordado por qualquer conhecimento, mesmo o mais sutil. 

E isso não poderá, jamais, ser abordado pela própria vibração. 

Apenas a Onda de Vida, ao liberá-lo, ou a capacidade para adotar o conceito que eu acabo de 
exprimir é que lhe dará os elementos capazes de transmutar, em você, o que há a transmutar. 

Os resultados serão visíveis na relação, quer ela seja em seu interior, com qualquer situação 
ou com qualquer outro irmão e irmã, qualquer que seja o posicionamento dele(a) em seu 
círculo afetivo. 

Isso dará, realmente, a Lei da Graça, mas, também, a Lei de Perdão. E porá no trabalho a 
Ação de Graça, a presença de Cristo, mas, também, permitirá a você, certamente, para 
inúmeros de vocês, sentir, enfim, que é o Amor, no sentido vibral, que passa das palavras, que 
passa dos contatos com um de nós, quer seja Arcanjo, Ancião ou Estrela. 
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Mas, também, dá-lhe acesso à intimidade de seu ser, despojada de tudo o que pode ser 
interferência, de tudo o que pode ser resistência e despojado de tudo o que pode ser relação, 
porque a única relação conforme é a comunicação do Amor. 

Ela não é mais uma relação, porque a relação estabelece-se de um ponto a outro, de um ser a 
outro, de uma relação a um ser. 

Assim, portanto, há dois termos. 

Passar para isso faz você passar para a realidade da existência de uma Unidade, não mais, 
unicamente, em conceito, não mais, unicamente, em Vicência por estado de êxtase, mas, 
diretamente, nesse mundo. 

Isso assentará, de algum modo, sua Presença no instante presente, sua irradiação espontânea 
de ser que será feito de alegria, de contentamento, o que quer que você faça, o que quer que 
diga, qualquer que seja o olhar que você portará sobre as coisas. 

Naquele momento, você compreenderá, a partir da primeira vez em que tiver vivido isso, que 
lhe é muito fácil fazer a mesma coisa em qualquer relação e em qualquer situação. 

Assim, o aprendizado realizar-se-á, o que lhe dá, de algum modo, uma certeza absoluta da 
capacidade não, unicamente, de desaparecimento, mas, também, de responder ao Apelo de 
Maria, pela maior fé, a maior das confianças, que não deixa qualquer medo exprimir-se, que 
não exprime qualquer dúvida, que não exprime qualquer resistência ao que vai produzir-se. 

Assim, portanto, é-lhe dada, durante este período de algumas semanas, a oportunidade de 
verificar, por si mesmo, a Lei de Unidade, mesmo nesse mundo, e isso, qualquer que seja a 
oposição ou qualquer que seja a dualidade manifestada por um dos intervenientes, um dos 
lugares ou uma de suas partes no interior de si mesmo. 

É isso que você vai descobrir, doravante. 

Isso vai traduzir-se, é claro, por cada vez mais percepções do que você nomeava, até agora, 
os mundos invisíveis. 

Não, unicamente, isso, mas, também, você vai ver aparecer, justamente, a partir do instante 
em que o coração acolher isso, como se estabelece a relação entre uma situação e você, entre 
as diferentes partes de você, mas, também, entre você e não importa qual irmão e irmã com 
quem você encontra na superfície desta Terra ou em quem você pensa. 

Há anos nós havíamos falado e vocês haviam vivido comunhões, fusões, dissoluções e trocas, 
mesmo, por vezes, transitórias e temporárias de alma a alma. 

Hoje, isso vai mais longe, porque há encarnação do que você havia vivido em outros planos, 
para que você tenha, consciência disso, mesmo na consciência comum, o conhecimento da 
experiência e da vivência e do lado verificável e sistemático do que eu lhe descrevo. 

Você constatará, portanto, o aparecimento de relações entre os objetos, entre as coisas, entre 
as relações e entre os seres, que lhe aparecem sob a forma de faixas coloridas, faixas mais ou 
menos largas, que traduzem a qualidade da relação, se ela está em acordo, se ela está em 
desacordo, se ela é abençoada pela Lei da Graça ou está em vias de resolução. 

Assim, portanto, tornar-se-á muito mais fácil, para você, ao invés de recorrer à sua experiência, 
aos seus hábitos, às suas emoções ou aos seus pensamentos. 

Haverá, portanto, uma tradução direta em sua vida, o que lhe dá a ver, desses modos, mas, 
também, de múltiplos outros modos, quer seja em sonho, quer seja quando de suas 
meditações. 

Você terá acesso, naquele momento, a elementos iluminadores, o que lhe dá a ver o que há a 
ver em toda relação, que vem, mesmo, transcender o que pode ser nomeado de 
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incompatibilidade das linhagens, a incompatibilidade de alguns elementos entre eles ou de 
algumas origens estelares. 

Isso será, simplesmente, fundido, e desaparecerá, porque o último véu será levantado e seu 
coração emitirá, por si mesmo, sem que você tenha, a qualquer momento de sua vida, que 
pensar ou meditar nisso. 

Aí está a Liberdade, aí está o estado de Buda, aí está o estado de budidade, aí está o estado 
Crístico. 

Aí está a Liberdade manifestada nesse mundo, qualquer que seja a forma que você tenha e 
porte. 

Aí está o que eu tinha a dizer, que foi bastante curto, contudo, se existem, em vocês, 
interrogações em relação a isso, estou pronto a responder, com grande prazer. 

Eu esclareço que, como cada um dos outros intervenientes, eu intervenho em ressonância com 
o Espírito do Sol, que lhes dá um ritmo, talvez, diferente daquele que era o meu, mas, hoje, 
vocês estão prontos a acolher desse modo, porque seu coração está na porta do limiar da 
descoberta, da Verdade, não na vivência interior, mas, mesmo, nesse mundo. 

Lembrem-se de que a Luz Branca, a Luz adamantina espalha-se por toda a parte. 

Ela recobre, doravante, três quartos da Terra, o que permite, como vocês observam, talvez, 
conforme as regiões onde vocês estão, observam os fenômenos não habituais. 

Quer seja em seus céus, através de suas nuvens, quer seja através de nossas presenças perto 
do Sol, quer seja através da manifestação dos vegetais, dos animais, de seus irmãos ou de 
suas irmãs ou o plano etéreo, mas não, unicamente, o plano vibral que se sobrepôs começa, 
agora, a aparecer-lhes. 

Não mais, unicamente, nos vórtices, como havia falado o Comandante, onde se encontram os 
elementais, mas, mesmo, também, em vocês, o que lhes dá a verificar e a atravessar algumas 
bandas de frequências, algumas faixas de cores que se encontram em vocês, como ao seu 
redor. 

Vocês aprenderão, assim, a superar e a transcender, realmente, sem o querer, toda oposição e 
toda contradição presente em si mesmos, como todo sofrimento, com a Evidência da Luz, a 
Graça da Luz e com a maior das facilidades. 

Eu insisto nisso. 

Eu os escuto, agora. 

 

…Silêncio… 

 

Se não existem questionamentos, dá-me prazer participar de seu alinhamento, de sua 
Presença e de seu Fogo. 

Então, comunguemos, juntos, e vamos abolir toda distância, sejamos Responsáveis e sejamos, 
inteiramente, Autônomos. 

Vocês podem ajudar-se, para isso, se quiserem, portando sua consciência seja no coração, 
seja no nariz. 

Eu os lembro de que o nariz é onde se encontra o que foi nomeado o décimo segundo corpo, é 
o ponto que corresponde à Androginia Primordial, é o ponto de junção, que corresponde à 
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reunificação, ao mesmo tempo, de suas polaridades, mas, é claro, também, do que é 
nomeado, nesse plano, e que vocês nomeiam de quinta dimensão ou o mundo supramental. 

Assim, vocês conectam, tanto em si como ao seu redor, os planos e as dimensões que 
favorecem, assim, o Face a Face e a dissolução do efêmero. 

Do mesmo modo que lhes é permitido trabalhar nos elementos, é-lhes possível reforçar a 
conexão e a comunicação entre sua dimensão e nossas dimensões, simplesmente, focalizando 
sua consciência nesse ponto. 

Se vocês chegam ali, em seguida, tentem pelo coração, diretamente, ao centro do coração. 

Façamos isso agora, se quiserem, pela Graça do Espírito do Sol. 

… Comunhão… 

Eu sou Irmão K. 

Que a Paz, o Amor e a Verdade sejam eternos em vocês e eternamente presentes. 

Com todo o meu Amor. 

 

  

PHILIPPE DE LYON 

Eu sou Mestre Philippe de Lyon. 

Irmãos e irmãs, estabeleçamo-nos, juntos, antes de qualquer coisa, na Paz de Cristo. 

 

…Silêncio… 

 

O que eu tenho a exprimir, hoje, é a sequência, se posso dizer, do que acaba de exprimir Irmão 
K. 

Como Melquisedeque da Terra, eu vou, além dos conceitos que acabam de ser exprimidos, 
dar-lhes elementos que me parecem essenciais a viver, a ver, que são, eu diria, como uma 
preliminar, ou circunstâncias preliminares ao que acaba de dizer Irmão K. 

A primeira coisa, e vocês sabem disso – eu tive a oportunidade, em numerosas reprises, de 
exprimir-me sobre isso – é a Humildade, o apagamento de si. 

De fato, quando há uma dissonância, quando há uma resistência, por exemplo, entre dois 
seres, é preciso ir além, simplesmente, do que é exprimido, do que é sentido e, mesmo, do que 
é partilhado. 

Porque, se há partilha há, efetivamente, dois, mesmo se haja acordo. 

Esse dois deve transformar-se em um, esse dois leva-os a apagar-se, não na culpa, não no 
falso ego, mas, bem mais, na realidade do que lhes é proposto a viver, não tomar para si o que 
é dito, mas tomar para si o que é manifestado ou dito em outro nível, que é o nível, justamente, 
onde quer que o ensinamento da Vida dá-lhes a ver, vocês aquiescem. 

Não como aquele que dá a outra face, mas, bem mais, como aquele que procura ir além, 
justamente, do que é o que se exprime nesses momentos, atravessar suas dúvidas, atravessar 
suas culpas, atravessar a noção, mesmo, de causalidade, ou seja, jamais rejeitar a falta de um 
ou do outro, jamais acusar a relação ou a situação, mas, bem mais, acolher o que se apresenta 
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a vocês, não para reagir, não para adaptar-se àquilo, não para sofrer com isso, mas não, 
tampouco, para sair disso. 

Mas é, justamente, nesses momentos, que é preciso revelar a Humildade e o Amor de Cristo. 

É claro, os elementos, os Triângulos elementares podem ajudá-los nisso, a ativação das Portas 
também. 

Tudo isso se desenrola nessa alquimia direta entre suas estruturas habituais e seu corpo de 
Existência. 

Há, nele, você sabe, todas as possibilidades de resolução, mesmo no que parece 
intransponível e insuperável. 

Mas, para isso, você deve dar prova de Humildade, ou seja, não procurar ter razão, não 
procurar estar errado, sair dessa visão dualista, eu diria, dessa visão, mesmo, de dualidade. 

Não é mais tempo, hoje, como em minha vida, de pedir àqueles que estão na relação com você 
para não mais pecar, mas, bem mais, ver, realmente, o que, tanto em você como no outro, 
impede, justamente, a manifestação do Amor. 

Porque não existe, nesse nível, qualquer oposição que não possa ser superada, que não possa 
ser transcendida, e a virtude essencial nisso é a Humildade. 

A Humildade de reconhecer que o que se desenrola não é de sua responsabilidade, nem da 
relação, nem de você nem do outro, mas é apenas uma circunstância da vida. 

E, nas circunstâncias específicas dessa vida, nesse momento que você vive, é necessário não 
ser parado, preso ou desacelerado na expansão de seu coração por elementos pertencentes 
ao passado ou por elementos pertencentes a relações que não parecem acontecer sob o reino, 
eu diria, da troca equitativa, mas, também, do desaparecimento de um e do outro no coração 
de um e do outro. 

Nisso, você deve superar o olhar, superar a acusação, superar o julgamento, ao mesmo tempo 
vendo, claramente, as coisas, não de seu ponto de vista nem do ponto de vista do outro, isso 
lhe foi exprimido. 

Mas eu insisto, nesse momento, na Humildade. 

A Humildade não é nem reconhecer seus erros, nem perdoar ao outro que é culpado do que 
quer que seja, mas, bem mais, superar a experiência que a vida nos propõe, para daí ver as 
insuficiências, as incompletudes, as dúvidas e as dificuldades. 

Aí tampouco não para julgá-las, aí tampouco, não para pôr a responsabilidade em outra coisa 
ou outra pessoa que não você mesmo. 

Porque o que aparece na tela de sua consciência e que se mostra, hoje, em sua vida, está aí, 
precisamente, apenas para ajudá-lo a superar o que há a superar. 

Então, é claro, a pessoa reclamará, sempre, sobretudo, quando há oposições, resistências 
entre dois seres, no que concerne ao que lhe aparece cada vez mais frequentemente, ou seja, 
efetivamente, as linhagens estelares ou, em todo caso, a ação da coloração de alguns 
elementos em outros elementos idênticos junto ao irmão ou à irmã. 

Em contrapartida, se se trata de uma relação, é preciso, efetivamente, compreender que uma 
situação que aparece em sua vida pode, sempre, ser vista como um componente dos 
elementos primordiais. 

De fato, você sabe, cada elemento corresponde a uma linhagem, cada elemento corresponde a 
uma manifestação. 
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Assim, recentemente, você entendeu a relação que existe entre o Triângulo da Água e o que é 
chamado o Feminino sagrado e a co-criação consciente. 

Ao nível elementar, justamente, se você tem a percepção disso, se você tem a sensação, vai 
tornar-se, então, muito mais fácil recorrer à ressonância desse Triângulo para que a co-criação 
consciente ponha-se à frente em relação às resistências e às reticências de qualquer evento 
que seja. 

Esteja certo de que, naquele momento, e se você está na mais perfeita das Humildades e no 
sentido de ser responsável pelo que emana de si, não de suas recriminações, não de seus 
sofrimentos, mas do que emana, realmente, de seu coração, então, naquele momento, você 
observará, por si mesmo, efetivamente, que isso se fluidifica. 

Você observará, efetivamente, que assim que isso é visto, isso se resolve e desaparece do 
capo da experiência e do campo da consciência. 

Tudo isso vai, progressivamente ou mais brutalmente, aparecer-lhe um pouco mais a cada dia 
e em face de cada situação. 

Então, o que eu diria, é: abençoe, hoje, aqueles que lhe parecem seus inimigos, aqueles que 
lhe parecem ao inverso de você e aqueles que lhe parecem colocar você, sem parar, em uma 
instabilidade ou emocional, ou mental ou, mesmo, física. 

Porque é, justamente, através dessas relações que você aprenderá mais sobre si mesmo, em 
suas falhas e suas insuficiências em relação à autenticidade da Luz, em relação à sua 
Responsabilidade e, mesmo, em relação à sua Autonomia e sua Liberdade. 

Porque você não pode ser Livre, inteira e totalmente, enquanto deixa algo desenvolver-se sem 
vê-lo e sem acolhê-lo. 

Acolhê-lo não quer dizer deixar-se contaminar, acolher não quer dizer deixar-se pisar ou 
qualquer expressão que você queira empregar. 

Se você aceita ser humilde e ainda mais humilde nesses momentos, qualquer que seja seu 
estado de emoção, seu estado de frustração ou de culpa, você constatará, então, muito 
rapidamente, a movimentação de seu coração e a sedação direta do que se produz, que põe 
fim à anomalia, se posso dizer. 

Porque a anomalia não é, jamais, a resultante de uma anomalia de um ou do outro, o que quer 
que se desenrole e qualquer que seja a culpa no plano moral, afetivo ou, eu diria, mesmo, 
judiciário de seu mundo. 

Isso se situa em outro plano. 

Não se trata mais de um problema de pessoa, mas trata-se de resolver o que se situa ao nível 
da alma, se ela ainda existe, para liberar, eu diria, as últimas relações cármicas, resolver e 
liberar, em si, as últimas contradições ligadas aos engramas de programação vividos por esse 
mundo e nesse mundo, mas, também, pela educação e por suas experiências passadas. 

É assim, sendo humilde, que você volta a tornar-se novo para o instante, livre para acolher, 
livre para viver e livre para ver o que há para ver. 

Não se colocando a questão da culpa ou da responsabilidade de um ou do outro, porque o que 
quer que se produza em sua vida, você é tão responsável quanto o outro, e isso não é uma 
culpa, mas, bem mais, uma forma de maturidade e de maturação do que você é nesse mundo. 

Assim estabelece-se o Eterno. 

Até o último minuto do Apelo de Maria, ser-lhe-á, sempre, proposto isso. 
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Então, cabe a você ver se é suficientemente humilde, não para cair na culpa, não para querer 
ter razão ou não, mas, bem mais, para sair, justamente, não da relação, mas transcender a 
relação efêmera pela visão da alma ou a visão do Espírito. 

Pôr Cristo em si é, também, tornar-se muito humilde, tão ausente ao nível do fogo vital, que o 
Fogo vibral pode apenas preenchê-lo, naquele momento, e pode apenas manifestar-se, mesmo 
no que parecia, anteriormente, difícil ou mesmo impossível a resolver. 

Aí também, praticar isso é de sua responsabilidade, de sua maturidade e de sua maturação, e 
é o que lhe dará mais elementos a viver e mais elementos que se iluminam por si mesmos. 

Mas, para isso, é claro, é preciso superar os fatos, superar os julgamentos, superar as 
acusações e a culpa, qualquer que seja. 

É preciso, de algum modo, considerar que um evento que surge no curso de uma relação ou 
de sua vida irá, sempre, apenas ao sentido da Luz, ao sentido da resiliência, quer ela se situe 
em seu plano ou no plano da alma em curso de dissolução. 

Você deve ir além de todo antagonismo e de toda dualidade, não recusando, não separando, 
mas, bem mais, unificando, não em si, não no outro, mas no terceiro termo, que é o Amor e 
que é Cristo. 

Assim, portanto, a Vida chamará você, cada vez mais frequentemente, nesse gênero de 
situações e nesse gênero de relações. 

Não veja, aí também, eu repito, qualquer elemento outro que não a instalação da Luz. 

Então, veja essa instalação da Luz e, naquele momento, acolha, acolha o que se desenrola, 
sem julgamento e sem reticência porque, se você está, realmente, além do medo, além dos 
sofrimentos e além das ilusões, vai manifestar-se a você o recurso de seu coração e de sua 
Eternidade, que vem, literal, concreta e realmente, para aqueles que o virem, queimar o que 
deve sê-lo, tanto em você como em qualquer relação ou qualquer situação. 

Isso não lhe concerne. 

O que é concernido não é a intensidade da situação, não é a intensidade da desordem ou do 
desequilíbrio, mas, simplesmente, um marcador da dificuldade da instalação do Amor total, que 
não leva em conta as pessoas, que não leva em conta as recriminações e que não leva em 
conta, tampouco, a menor causalidade. 

Naquele momento, e nessas circunstâncias, você descobrirá o que acompanha a liberdade 
total, esse sentimento – mesmo estando na consciência comum – de viver a Eternidade, esse 
sentimento de um Amor inextinguível, que perdoa, que desculpa e que transforma tudo o que é 
visto, tudo o que é olhado e tudo o que é tocado. 

Aí está o verdadeiro milagre. 

Assim disse Cristo: «Quem me tocou?», para aquele que foi curado, no mesmo instante em 
que ele tocava as vestes ou o corpo de Cristo. 

É o mesmo para você, mas, para isso, quando eu digo «você», é evidente que o que faz 
resistência, na pessoa, em face do que quer que seja ou de quem quer que seja, deve 
desaparecer, inteiramente, para deixar o tempo para a Graça manifestar-se. 

É nesse sentido, também, que não é necessário procurar reagir, responder, compreender ou 
superar, no instante em que se produz o que se produz, mas, bem mais, justamente, superar 
esse instante de resistência, substituindo-o por um momento de Eternidade, não pela vontade, 
mas, bem mais, pela Humildade. 

Aceitar não mais ver os erros de um e do outro é ir além da pessoa e além das telas das 
pessoas. 
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É deslocar-se ao mais próximo do coração do coração, aí, onde a Graça pode manifestar-se 
com evidência, vendo-a, mas, também, observando o desenrolar da relação e de sua vida. 

A partir do instante em que isso funcione uma primeira vez, isso encadeará, em você, um 
mecanismo de Transfixação, que se manifesta pela passagem de trás para frente, ao nível de 
seu peito, o que faz a ligação entre KI-RIS-TI e o chacra do coração e acende, 
instantaneamente – para aqueles que percebem os efeitos e as vibrações disso – a Coroa do 
coração e a Coroa da cabeça. 

Para aqueles que não percebem, isso não quer dizer que não lhes seja acessível. 

Mas, se você aplica as mesmas regras e os mesmos conselhos que lhe deu Irmão K, e os 
meus, que seguem, então, naquele momento, sem nada sentir, você observará, com espanto, 
de modo o mais inocente e o mais infantil, a transformação de uma relação ou a cessação dos 
problemas de uma relação ou de uma interação com quem quer que seja ou o que quer que 
seja. 

Isso desenvolverá a confiança, não a confiança em si, mas a confiança na Vida. 

Isso desenvolverá, também, a vontade, não a sua, mas a vontade da Luz para fazer o claro em 
você, ao seu redor e no conjunto desse mundo. 

Você reforçará, ainda mais, a obra final da fusão do Branco e do Negro, a obra final da Obra no 
Branco. 

Você acelerará, de algum modo, tanto para si como para o conjunto dessa Terra e desse 
Sistema Solar, a chegada do sinal celeste. 

Nisso, você é encorajado, também, por Maria, você ali é encorajado pelos sons que você ouve 
em seus ouvidos, mesmo na relação. 

Você ali é encorajado pela ativação elementar, ao nível de sua cabeça. 

E você ali é encorajado, diretamente, pela própria Inteligência da Luz, que o coloca, em 
algumas circunstâncias, na capitulação em face de uma recriminação, na capitulação em 
relação a um sofrimento. 

E, naquele momento, a transcendência, a metamorfose tornar-se-á evidente, mesmo se você 
não perceba os estigmas ou os sinais vibratórios disso. 

Isso está aberto para todo mundo, é preciso, ainda, pensar em fazê-lo, é preciso, ainda, pensar 
em sair dos hábitos residuais da personalidade. 

Eu o convido, então, nessas circunstâncias em que tudo lhe parece difícil, mas, também, e eu 
diria, mesmo, mais, nas circunstâncias em que isso lhe parece fácil, a observar, justamente, o 
que muda em tal tipo de relações ou em tal tipo de interações, a observar, em si, se você o 
percebe, a ação da vibração, a observar, na própria relação ou na própria interação, a evolução 
das palavras, a evolução dos ruídos, a evolução do humor e da atmosfera, que se desenrolam. 

A partir do instante em que um de vocês, em uma assembleia, quer ela seja de duas ou de 
várias pessoas, encontre a Humildade necessária para apagar-se, não para desaparecer, não 
pela culpa, mas, bem mais, para deixar trabalhar a Luz, então, isso se desenrolará com a maior 
das facilidades e, como eu disse, você o verá, sem qualquer contestação possível, mesmo se 
você não o sinta ao nível vibral nem ao nível energético. 

Aí está esse processo que eu o convido a pôr em prática, o mais rapidamente possível, para, 
real e concretamente, pôr, sempre, o Amor à frente, e não ser afetado, de uma maneira ou de 
outra, pelo que pode resistir em uma situação ou em outra, porque não é ela que o faz resistir, 
é apenas você que resiste. 

Não há culpa nisso. 
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Há apenas que trazê-lo à tona e aquiescer. 

Naquele instante, a Graça preencherá você e você observará que as coisas transformam-se, 
que um sorriso aparece, que um olhar faz-se mais franco. 

Há, naquele momento, uma vontade de exprimir o que há no fundo do coração, sem ferir o 
outro e sem ferir-se a si mesmo, simplesmente, porque a Humildade está, realmente, presente, 
que há uma análise dos fatos, uma análise da situação, mas que, sobretudo, não porta 
qualquer responsabilidade nem qualquer culpa sobre um ou o outro, ou sobre um e os outros, 
ou sobre um e a situação. 

Assim você acolherá, com a mesma graça, o que se produzirá em sua vida. 

Assim você acolherá o Apelo de Maria e passará, de imediato, do Choque à aceitação e à 
aquiescência. 

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes. 

Eu fui, eu também, muito breve, mas eu permaneço à sua inteira disposição se, em relação a 
isso, há, também, questões ou interrogações que emergem de vocês. 

Esperando seus questionamentos e entre cada questão, eu me permitirei estar em seu 
coração, no Espírito do Sol, com Cristo, na Humildade. 

 

…Silêncio… 

 

Lembrem-se, durante o tempo de nosso alinhamento, que é no Silêncio que se resolve todo 
antagonismo e toda resistência. 

Fazer a paz é deixar evacuar-se o que pode manifestar-se nos momentos de resistência, não 
prender-se a isso, deixe-o sair. 

Naquele momento, a Humildade cresce em você, porque você reconhece, tanto no sofrimento 
como na alegria, a manifestação da Vida e a Presença de Cristo. 

Se você faz isso, então, você se consumirá de Amor, tanto para si como para o outro, tanto 
para si como para toda interação. 

Você não estará mais sujeito aos limites da ação/reação. 

Você não estará mais sujeito às suas próprias emoções nem às emoções do outro, nem à 
predação do outro que representa, de fato, apenas sua própria predação, ou seja, sua 
predação exercida contra a Eternidade. 

A partir do instante em que lhe falta Humildade há uma chantagem para a Luz, há uma 
reivindicação, há medos, há perturbações. 

Tudo isso será curado e você desencadeará um estado comum nesse mundo, no qual a Paz 
não poderá mais, jamais, ser alterada, nem mesmo modificada por qualquer humor, qualquer 
pensamento que seja ou qualquer doença que seja. 

Aí se vive a Eternidade, naquele momento, e a Liberdade. 

 

…Silêncio… 

 

No espaço de nosso Silêncio encontra-se a solução. 
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Fazer Silêncio quando há agitação, fazer Silêncio quando há problema, fazer Silêncio quando 
há sofrimento, não por um esforço de vontade, não pela consciência ou o próprio mental, mas, 
sim, na confiança na Verdade e na Graça. 

Não se culpe, de maneira alguma, se isso não se instala na primeira experiência e na primeira 
vivência. 

Persevere. 

Não procure, em momento algum, justificar ou argumentar, tanto consigo mesmo como em seu 
exterior. 

Deixe a Evidência e o Silêncio trabalhar em você, como nós o realizamos agora. 

Nada há a pedir, há apenas a acolher o que se desenrola, sem interferir, sem misturar-se, para 
que a identificação com Isso, ou seja, a Eternidade, faça-se com evidência, aí também. 

 

…Silêncio… 

 

No Silêncio revela-se a Clareza. 

Assim, a Precisão faz-se. 

O Aqui e Agora se revela e instala-se. 

Cristo aparece em Sua Essência, o que lhe dá a Profundeza necessária da Humildade, para 
viver a Unidade e viver a Visão, para fazer seu Reino em Cristo, como nesse mundo, o que 
quer que advenha e qualquer que seja sua dissolução. 

Assim você terá se juntado ao Alfa e ao Ômega. 

Você será o Caminho, a Verdade e a Vida e dirá, como Cristo: «Pai, perdoe, eles não sabem o 
que fazem» ou «Pai, perdoe-me, eu não sei o que eu faço», pouco importa. 

Haverá reconhecimento não de seus erros, porque ninguém está errado, mas haverá 
reconhecimento da Luz e da Verdade. 

Tudo o que acabamos de dizer, com Irmão K, pode realizar-se apenas na vida e na experiência 
da vida tais como ela lhes propõe hoje. 

Em caso algum um conhecimento ou um aporte exterior poderá dar esse passo por você. 

Apenas você é que decide abrir ou não a totalidade de seu Templo. 

Acolhamos, agora, Cristo… 

 

…Silêncio… 

 

E aí, na majestade do Silêncio, o Anjo Uriel vem aportar Seu toque e Sua Presença… 

 

…Silêncio… 

 

Nisso, no Branco que está aí, na Paz que está aí, e na Humildade… 
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…Silêncio… 

 

Nesse Branco, Mestre Philippe saúda-os. 

Até breve. 

 

…Silêncio… 

 

  

O.M. AÏVANHOV 

Bem, caros amigos, bom dia. 

Eu me regozijo por reencontrá-los, como todos os dias; vamos passar um pequeno momento 
juntos, se quiserem. 

Eu intervenho diretamente, depois do que lhes fizeram viver Mestre Philippe e Irmão K. 

Vamos colocar-nos no mesmo estado, instantaneamente, antes de trocarmos entre nós, vamos 
trocar com Cristo. 

Então, permitam-me apresentar-lhes as minhas bênçãos pessoais e, em seguida, acolher o 
Espírito do Sol, é claro, Cristo, e, também, o Arcanjo Uriel. 

Vamos criar as condições propícias para nossa instalação, um pouco mais de tempo, eu diria, 
nesse estado especifico da consciência. 

Então, façamos o Silêncio, vocês pensem em seu nariz e acolhamos, primeiro, o Espírito do 
Sol. 

 

…Silêncio… 

 

Em seguida, o Arcanjo Uriel. 

 

…Silêncio… 

 

E, enfim, Cristo. 

 

…Silêncio… 

 

E nós esperamos, agora, que os primeiros questionamentos emirjam, o tempo que for 
necessário para que um questionamento emirja. 
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…Silêncio… 

 

Acho que vocês vão bater os recordes de silêncio. 

Muito bem. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

é a Luz vibral que dissolve as memórias inscritas nas células do corpo? 

Sim, doravante, você sabe, é preciso apagar-se diante da Luz. 

O que quer que você vá resolver por si mesmo, hoje, pelo conhecimento de um problema, pela 
aceitação de um problema, qualquer que seja, ou por uma manobra de si mesmo, qualquer que 
seja a natureza, concernente, é claro, à espiritualidade e ao Espírito, isso deve fazer-se pelo 
Espírito. 

Você terá, cada vez menos, os meios energéticos, os meios ao nível da consciência comum, 
de poder resolver, por si mesmo, qualquer coisa – eu falo, aqui, não de situações da vida 
corrente, é claro, mas do que é ligado, diretamente, à sua alma ou ao seu Espírito – e isso vai 
fazer-se, cada vez mais, pela Graça. 

A Graça é ligada à presença da Luz, é claro. 

Alguns de vocês têm vivido momentos mais ou menos longos, mais ou menos repetidos, nos 
quais estavam instalados na Graça. 

Mas isso acontecia em mecanismos de meditação, de oração ou que lhes caía por cima, 
assim, eu diria, inesperadamente. 

Mas, hoje, é um pouquinho diferente, ou seja, se você aquiesce à Inteligência da Luz, ao efeito 
da Graça, não mais, simplesmente, em sua consciência de Eternidade, mas, diretamente, aí, 
aqui, onde você está, em face de sua vida das mais comuns, pôr a Luz à frente, pôr Cristo, 
mas é, também, desaparecer. 

E, quanto mais você desaparece, você se prova, a si mesmo, e à Luz, à Eternidade, que você 
se tornou eterno, agora e já. 

Não através dessa estrutura física, não através de suas memórias inscritas em suas células. 

É a Luz, efetivamente, que entra, doravante, e eu já disse, ao nível do DNA, ao nível das 
memórias que há a dissolver, portanto, é preciso, efetivamente, que elas se evacuem, que elas 
se transmutem, de um modo ou de outro, para dissolver-se. 

Mas não é você que controla o processo, você tem apenas que ser o observador. 

É claro, isso não quer dizer que, se alguém lhe dá um golpe de martelo, seja preciso nada 
dizer. 

Isso quer dizer, simplesmente, que as circunstâncias que você vai viver vão tornar-se cada vez 
mais mágicas, eu já disse isso. 

Eu disse, há algum tempo, que iam aparecer mecanismos específicos, durante o mês de abril 
e, sobretudo, durante o mês de maio que ia seguir. 
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Você está plenamente dentro, ou seja, vocês vão, todos, em níveis diferentes, conviver, ao 
mesmo tempo, com o maravilhoso da Eternidade e, em alguns casos, os aspectos, eu diria, 
pequenos e medíocres do efêmero. 

Mesmo em relação às coisas às quais vocês estão apegados, aos modos de funcionamento 
que eram os seus, e que eram, diretamente, oriundos do medo, da culpa, das tristezas, dos 
apegos, e que serão substituídos pelo Amor, pela Graça. 

E aí, é claro, é aí que há menos de esforço, mais de magia da Luz, mas não a magia do 
mágico que quer forçar a Luz. 

Vocês se apagam, desaparecem e deixam o campo livre para o aparecimento dos anjos, como 
há pouco. 

Vocês deixam o campo livre para a densificação da Luz vibral, não mais nos vórtices, como eu 
disse, ao nível dos elementais, mas, diretamente, ao nível do conjunto de suas estruturas. 

Se vocês estão reunidos a dois ou a três em nome de Cristo, Ele estará aí, mesmo sem 
chamá-Lo. 

E o Coro dos Anjos estará com vocês e em vocês, para acolher Cristo, o que lhes dá a 
perceber, a ouvir, mesmo, o Coro dos Anjos. 

O zumbido, aliás, nesses momentos, sobe, cada vez mais, para os agudos, e é naquele 
momento que vocês desaparecem ou que permanecem na Infinita Presença. 

É ela que age, é aí que se situa a Graça, em todos os eventos de sua vida quotidiana. 

E isso pode ir até os milagres: da cura física, de não importa o quê, isso pode ir ao milagre, 
mesmo, de seu desaparecimento total desse mundo agora. 

É por isso que alguns de vocês têm, ainda, não resistências, mas, eu diria, sistemas de 
segurança, porque os querem aqui, inteiros, até o fim. 

Porque é necessário, para vocês, e é necessário, para o conjunto de irmãos e irmãs. 

Então, alguns aceitam voltar, esses estão livres; e aqueles que aproveitariam da manobra para 
desaparecer inteiramente, bem, a Inteligência da Luz cria certo número de densidades que não 
são privações, mas, bem mais, válvulas de segurança para ir até o limite ao qual vocês possam 
ir. 

E quanto mais vocês são reunidos em número, pelo pensamento, pelas ideias, eu não falo de 
egrégoras, eu falo da reunião em nome de Cristo, como alguns de vocês estão organizando, 
espontaneamente, nesse momento, porque, aí, não há que falar, não há, mesmo, que sentir 
nossas Presenças que lhes falam, habitualmente, há apenas que estar ali. 

E, se vocês estão ali, sem nada mais que não si mesmos, sem pensar em nada, sem decidir 
nada, simplesmente, em nome da Luz e do Amor, então, a Luz e o Amor estão ali. 

Você é, você mesmo, o próprio vórtice, por intermédio de sua Merkabah interdimensional 
coletiva e, sobretudo, a Lemniscata sagrada que se junta ao nível de seu coração, o que dá a 
Liberação instantânea e o êxtase infinito da Presença dos anjos que, talvez, vocês tenham 
percebido, que, talvez, vocês tenham ouvido, que vocês os nomeiem como quiserem, é a pura 
Luz cristalina do Feminino sagrado, é a pura Luz cristalina do Absoluto ou, se preferem, da 
Infinita Presença, que acompanha a realeza da Criação, ou seja, Kether, o que está além da 
Luz. 

É isso que se desenrola em vocês e ao seu redor, nesse mundo também, e de maneira, vocês 
veem, cada vez mais evidente. 
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Então, é claro, as resistências caem, tanto em vocês como nesse mundo, cada vez mais, e o 
que resiste, ainda, será cada vez mais facilmente queimado e cada vez mais visível, como o 
nariz no meio da cara, tanto em vocês como nesse mundo. 

É isso que antecipa, se querem, é o Balé dos céus, é o Balé da Luz, que prepara o Apelo de 
Maria. 

Ele foi preparado, esse Apelo, pela finalização da Obra no Branco, por Uriel. 

Ele é preparado pelo conjunto de nossas Presenças e pelo conjunto de suas Presenças. 

É bem mais do que uma celebração, é um novo estado que se instala, mesmo nesse mundo, 
que facilita não, unicamente, para vocês que o vivem, mas para o conjunto da humanidade, o 
Apelo de Maria. 

O que quer dizer que, naquele momento, as libertações, eliminações das egrégoras 
confinantes que possam restar no interior de vocês, no interior do mundo, tudo o que é ligado à 
dominação, ao poder patriarcal, tudo isso será dissolvido pela Graça do Feminino sagrado. 

E a Graça do Feminino sagrado é o êxtase, tal como lhes descreveu Ma Ananda Moyi, é a 
Unidade, tal como lhes descreveu Gemma Galgani, é a visão dos anjos, é discorrer e trocar 
com os anjos, em toda consciência, tanto no espaço exterior como em seu espaço interior. 

E essa comunicação, essa ressonância vai tornar-se cada vez mais evidente, cada vez mais 
visível, cada vez mais perceptível por um sentido ou por outro. 

Mas, sobretudo, vocês descobrirão que, mesmo quando lhes parece sair desse estado de 
Graça, vocês permanecerão na Graça. 

E que, aí, tudo se tornará mais fácil, se vocês aquiescem ao que se manifesta, como foi dito 
por Mestre Philippe e Irmão K. 

É por isso que as questões, eu respondo, para ilustrar, de algum modo, a experiência que 
vocês têm vivido e a experiência que viverão, graças à ultratemporalidade, todos aqueles que 
lerão o que se disse durante esse espaço de intervenção, ao mesmo tempo, de Mestre 
Philippe, de Irmão K, dos Anjos, do Coro dos Anjos, de Uriel, de Cristo e do Espírito do Sol. 

Falta apenas Maria. 

 

…Silêncio… 

 

A presença do Coro dos anjos e os Anjos que os têm acompanhado não são seus anjos 
guardiões, é o Coro dos Anjos. 

É ligado, se querem, ao Feminino sagrado, em sua dimensão a mais pura e a mais próxima de 
seu mundo, que lhes era, a maior parte do tempo, inacessível, até agora. 

Contudo, os Anjos do Senhor têm uma ação física nesse mundo, ligada à Ascensão, vocês 
sabem – os Vegalianos –, mas vocês sabem, também, que os Anjos do Senhor cercam a 
Fonte, não como os Hayot Ha Kodesh, mas o Coro dos Anjos tem-se ao mais próximo do 
Absoluto. 

Eles ilustram, à perfeição, o que vocês chamam, aqui, que nós chamamos, com vocês, a 
Última Presença. 

É o que é apenas preliminar ou que acompanha seu próprio desaparecimento e que estabelece 
a Luz Branca na totalidade da superfície da Terra, mas, também, na superfície inteira de seus 
corpos. 
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Isso foi chamado, por Anael, a cura vibral. 

É o momento no qual a Luz Branca, que emana de seu coração sagrado, do Coração de 
Diamante, vai, também, traduzir-se, na periferia de sua forma, por essa brilhante brancura que 
os recobre e que os faz desaparecer ou que os leva ao limite do desaparecimento. 

Aí, não há mais questões, há apenas a evidência da verdade da Luz, da felicidade da Alegria e 
do retorno à Eternidade. 

Todo o resto apaga-se: sua vida, seus problemas, suas preocupações, suas alegrias, suas 
memórias, tudo o que é história ligada à trama desse mundo. 

O Coro dos Anjos revela-se, agora, isso se traduz, também, em seus ouvidos, 
independentemente de há pouco. 

Talvez, vocês observem, à noite, não às 17 horas, mas, mais frequentemente, um pouco mais 
tarde ou, por vezes, pela manhã, um zumbido extremamente agudo nos dois ouvidos ou no 
ouvido esquerdo, é o Coro dos Anjos que se aproxima. 

Ele está, efetivamente, muito próximo. 

Eu os lembro de que o Coro dos Anjos não cerca a Fonte, como os Hayot Ha Kodesh, mas 
certa, eu diria, se posso exprimir assim: o trono do Absoluto. 

Eles estão na fronteira da Infinita Presença, ao mesmo tempo, os mais próximos de vocês, mas 
os mais elevados. 

Eles estão no mesmo nível que aqueles que constituem a civilização dos Triângulos e, no 
entanto, hoje, eles estão aí. 

E, no entanto, hoje, e nos dias que vêm ou nos dias passados, vocês, talvez, tenham vivido 
isso, sem saber o que é. 

Mas não há necessidade de saber. 

Aí é apenas – o que eu digo – para iluminar, ainda mais e, sobretudo, para dar-lhes a urgência 
do Apelo de Maria, e a realidade de sua urgência. 

Tudo isso que se faz na alegria e na gratidão, a partir do instante em que o Coro dos Anjos 
sussurre ao seu ouvido, instale-se em seu Canal Mariano e venha, realmente, responder ao 
seu estado de Graça. 

Vocês não têm que chamar o Coro dos Anjos, ele vem, espontaneamente, a partir do instante 
em que vocês façam uma limpeza, a partir do instante em que aceitam, sobrepondo esse plano 
e o plano da Luz vibral em vocês, aqui mesmo, aí, onde vocês estão. 

E o Coro dos Anjos aparece. 

Isso quer dizer, também, que as camadas isolantes do planeta, como as suas, através de sua 
sensibilidade que pode aparecer, hoje, às Presenças, às ondas, cada vez mais marcadas, são 
apenas a tradução da fusão não, unicamente, dos elementos, mas, também, das dimensões. 

 

…Silêncio… 

 

Eu os lembro de que a fusão das dimensões não provoca, absolutamente, a dissolução das 
outras dimensões, mas ela pode levá-los a desaparecer para essas dimensões, além da Infinita 
Presença, o que lhes dá a viver, nessa forma, o Absoluto, e põe fim, radicalmente, a todas as 
ilusões, de maneira definitiva. 
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Alguns de vocês viveram-no, na totalidade, com a Onda de Vida. 

Alguns de vocês viveram a aproximação e deram meia volta, é o que eu nomeei os «tournicoti-
tournicota». 

Mas, assim que vocês tocam o Coro dos Anjos, qualquer retorno torna-se estritamente 
impossível, quaisquer que sejam os apegos ou as reticências que possam, ainda, aparecer em 
alguns momentos, porque vocês sabem que a Graça é-lhes acessível, sem nada fazer. 

O Coro dos Anjos, quer vocês tenham sentido ou não, quer tenham visto ou não, vai 
manifestar-se, também. 

Vocês, aliás, observaram, há alguns meses eu havia falado – e, já, há anos, também – do que 
acontecia no teto de seu quarto, quando vocês estão, no escuro, à noite, e que vão dormir, a 
Luz Branca está cada vez mais próxima de vocês. 

E, mesmo seu corpo, vocês vão senti-lo, por momentos, quando estão, tranquilamente, em 
repouso, não mais responder à sua consciência. 

Ele está fixo, e ele vibra, e o coro dos Anjos chega. 

Naquele momento, nunca mais poderá haver os «tournicoti-tournicota», você está fixo, de 
algum modo, em sua Eternidade. 

 

…Silêncio… 

 

Não se esqueça de portar sua consciência, durante o Silêncio, no décimo segundo corpo. 

E vocês que leem ou que lerão, façam a mesma coisa. 

Vocês verão que, naquele momento, vocês não terão, mesmo, necessidade de pensar em 
sentir seu coração, ele se fará sentir por si só, e os anjos também, o Coro dos Anjos. 

 

…Silêncio… 

 

O que eu digo em relação ao décimo segundo corpo, agora que os Triângulos elementares 
revelam-se e que a Merkabah interdimensional da Terra, mesmo se vocês não se sintam 
concernidos, ainda, de momento, essa revelação favorece a fusão das dimensões e o 
desaparecimento de seu efêmero, aqui, nesse mundo. 

Isso se desenrola independentemente de sua vontade, a única coisa que vocês podem fazer é 
acolher, cada vez mais, essa Luz. 

E isso faz parte, também, do que eu chamei: «quando a Luz chama você», e, quanto mais 
vocês respeitam os chamados da Luz, mais vocês vão fundir-se aos planos em si e mais 
poderão viver nesse mundo, apesar de seu desaparecimento, se posso dizer. 

Porque a Graça é a sobreposição e a dissolução dessa dimensão em dimensões superiores. 

É exatamente isso que está acontecendo a vocês. 

É não, unicamente, o desaparecimento, mas, também, o início de seu aparecimento nas 
esferas da Eternidade, ou seja, sem viajar às outras dimensões, sem ir ao Sol, o corpo de 
Existência está aí e dá-lhes a viver isso, aqui mesmo, nesse corpo. 
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…Silêncio… 

 

Façam a ligação, também, com a co-criação consciente. 

Lembre-se de que no que vocês pensam, materializa-se. 

Portanto, se há um pensamento, em vocês, contrário à Luz, o Coro dos Anjos afasta-se de 
vocês, mas ele não pode mais desaparecer. 

Portanto, cabe a vocês ajustar-se, em função do que é vivido a cada minuto, sem fazer 
esforços, sem refletir, porque vocês encontrarão, espontaneamente, as linhas, eu diria, da 
evidência, da facilidade, as linhas de menor resistência. 

Porque, se vocês são acompanhados do Coro dos Anjos, como eu disse, a Evidência é cada 
vez mais pronunciada. 

Pode, cada vez menos, haver interrogações e dúvidas. 

É claro, pode haver busca de sentidos, é por isso que eu digo o que aconteceu há pouco e que 
acontece agora, a partir do instante em que eu paro de falar e que vocês se ligam, se posso 
dizer, ao seu nariz. 

 

…Silêncio… 

 

Lembrem-se de que, doravante, para vocês, já, e para muitos mais a cada dia, o Coro dos 
Anjos acompanha-os, doravante. 

O Coro dos Anjos é, muito exatamente, o que intervém antes do êxtase final. 

Se vocês imergem nele, vocês se aperceberão de que podem ficar ali, com o Coro dos Anjos, o 
tempo que lhes convém, sem qualquer sofrimento, sem qualquer percepção do corpo, sem 
qualquer retorno da pessoa. 

Vocês se banharão na Felicidade, e dessa Felicidade sai a transmutação, a metamorfose, aqui 
mesmo, aí, onde vocês estão. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

o que nós vivemos há pouco foi uma elevação de todo nosso grupo a um plano muito elevado, 
além do plano mental ou, mesmo, causal? 

Perfeitamente. 

Você penetrou, diretamente, pela primeira vez, talvez, para alguns de vocês, na Infinita 
Presença e em sua própria manifestação não, unicamente, em si, mas, também, nesse lugar. 

E isso vai realizar-se, como eu disse, cada vez mais facilmente, sem, mesmo, querer e não, 
unicamente, à noite, na cama, ou não, unicamente, vendo a Luz adamantina que se deposita 
na natureza. 

Vocês a verão depositar-se em seu corpo e verão algumas partes de seu corpo que 
desaparecem, mesmo abrindo os olhos. 
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…Silêncio… 

 

Vocês tocam, diretamente, o Supramental, em sua encarnação, tal como Sri Aurobindo havia, 
muito amplamente, divulgado, há muito tempo. 

Eu não falo do que nós dizemos de onde nós estamos, mas do tempo da encarnação dele. 

E, quando vocês vivem isso, tomam consciência, em si, na totalidade do que vocês são, tanto 
eterno como efêmero, que o que se desenrola, realmente, nesse mundo, é apenas uma ilusão. 

Você está maduro para o Juramento e a Promessa, você está maduro, a Terra está madura, 
para o Apelo de Maria. 

Há um número suficientemente elevado de irmãos e de irmãs, há um número suficientemente 
importante de partículas adamantinas, de vórtices de Luz na Terra, que permitem, agora, a 
Ascensão. 

Coletiva, eu falo. 

E vocês se aperceberão, também, de que todos os medos ou as projeções ou a própria 
realidade do que acontece em vocês, ou do que acontece no que vocês veem dos elementos 
da Terra, tudo isso lhes aparece, com o Coro dos Anjos, como uma ilusão total. 

E aí, realmente, o combate tomará fim, entre você e você mesmo, entre você e esse mundo, 
entre seus antagonismos, entre irmãos e irmãs. 

Depois do Coro dos Anjos há Maria, e, ao mesmo tempo, os Anjos do Senhor. 

 

…Silêncio… 

 

Você observará, aliás, que, quanto mais a ação do Coro dos Anjos tornar-se perceptível a você 
– a presença dele, que é, já, sua ação – mais você constatará que isso passa ou isso quebra. 

Mas, em contrapartida, você não será influenciado nem perturbado, quer isso passe ou que 
isso quebre, isso o deixará na mesma serenidade. 

Aí, você estará, realmente, no soltar, no Abandono à Luz e no Abandono à Graça, 
inteiramente. 

E sua vida tornar-se-á mágica, sem esforço. 

Tudo se desenrolará, para você, como foi dito: qualquer que seja a violência de um elemento 
que se manifesta ao nível físico em seu mundo, no lugar em que você está, ele não poderá 
tocar uma vírgula do que você é, porque você é o Amor e o Coro dos Anjos acompanha-o. 

Eu o lembro de que o Coro dos Anjos, além de sua origem vibratória, traduz-se pelo som o 
mais extático que você pode ouvir. 

A visão do Coro dos Anjos, mesmo sem ouvi-lo, mesmo sem vê-lo, mas a visão da percepção 
ao seu lado, põe você em um estado, eu diria, a nenhum outro similar. 

Você desemboca, aí, diretamente, na imensidão, no Infinito, no jogo da Luz e na manifestação 
do Amor, onde quer que seja. 
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E você se conscientizará, se posso dizer, de que, mesmo o confinamento que fez sofrer, ao 
mesmo tempo, corpos e almas, será transmutado pela Graça e não haverá mais qualquer 
espécie de incidência nem de importância. 

Como você sabe, a Confederação Intergaláctica está presente ao redor do Sol e ao redor da 
Terra, mesmo se você não a veja completamente e mesmo se há cada vez mais testemunhos 
da presença da Confederação Intergaláctica, através de seus diferentes povos e, mesmo, de 
suas diferentes dimensões. 

O que quer dizer que, o Coro dos Anjos estando presente, as primeiras embarcações de Luz – 
de tamanho considerável em sua dimensão – vão começar a manifestar-se em seus céus. 

É a preliminar ao retorno visível da Jerusalém Celeste, e não como quando de sua primeira 
passagem durante, eu diria, as primeiras chaves Metatrônicas, que passou, simplesmente, em 
sobrevoo, em sua zona inicial, ou seja, o México. 

Mas aí, agora, será por toda a parte. 

Primeiro, as embarcações que não são de sucata, mas da Luz concretizada, cristalizada, em 
especial, para os Pleiadianos, em especial, para os Andromedianos etc. etc. 

E isso começa a ver-se, de modo pontual, entre os povos que não arriscam cair em síncope ao 
ver-nos. 

São, essencialmente, os povos, se querem, que têm uma filosofia na qual nem a morte nem o 
desconhecido dão-lhes medo, porque eles já se sabem imortais, mesmo se seja uma crença no 
carma ou em outra coisa. 

As aparições fazem-se, portanto, sobretudo, do lado da China, do lado da Ásia, e do lado da 
América Latina, mas, também, é claro, na Europa, e, mesmo, no continente Norte-Americano. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

a estrela de Bethléem era a nova Jerusalém? 

O que é que você chama a estrela de Bethléem? 

Aquela de que se fala na Bíblia, quando do nascimento de Cristo? 

Não, não era a Jerusalém. 

A Jerusalém apenas pode colocar-se na conclusão de um ciclo completo, no momento em que 
há o alvoroço ligado ao Coro dos Anjos, à aproximação da Confederação Intergaláctica e, 
sobretudo, dos sinais celestes. 

Isso não é o Coro dos Anjos, mas isso quer dizer, também, que os anjos podiam intervir. 

Mas a Jerusalém Celeste intervém apenas quando da inicialização de um ciclo de Liberação, 
para evitar que a individualidade e o Espírito apaguem-se demasiadamente, mas, também, na 
fase final, ou seja, a cada vinte e cinco mil anos e, por vezes, a cada cinquenta e dois mil anos, 
em todo caso, nesse Sistema Solar. 

Você vai constatar, aliás, para aqueles que vigiam, eu diria, as imagens dos telescópios do Sol, 
que o que foi visto pelos telescópios como o Cubo Metatrônico vai crescer, cada vez mais, nas 
imagens. 
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Aliás, eu o lembro de que a Jerusalém Celeste foi, frequentemente, chamada a Cidade de 
Cristal, e os seres que você, talvez, sentiu, há pouco – em todo caso, ao nível de seus efeitos – 
o Coro dos Anjos são, também, seres de puro cristal, ou seja, são, você compreendeu, corpos 
de silício com um brilho intenso, e cujo poder transmutatório da matéria é dos mais 
importantes. 

Mas eles não podiam aproximar-se demasiadamente enquanto as condições não fossem 
reunidas. 

Mesmo se alguns de vocês tenham podido vê-los na natureza. 

São seres que têm aproximadamente 1,40m, 1,60m; emana deles uma suavidade feminina do 
Feminino Sagrado, eles têm asas, mas, sobretudo, aparecem quase fisicamente, tanto eles são 
densos em Luz. 

Eles são constituídos de pura Luz vibral. 

É por isso, aliás, que eles são considerados, nas hierarquias angélicas, apesar dos erros que 
ali estão, como os anjos que são a hierarquia a mais baixa. 

Eles estão não ao mais próximo da Fonte, mas ao mais próximo do Absoluto. 

E, de algum modo, quando eles chegam em manifestação, isso assinala o retorno do Espírito, 
inteiramente. 

É, aliás, o mais frequente, o que viam, até agora, alguns irmãos e irmãs que partiam e que 
eram destinados a ser acolhidos não pela ilusão astral, mas por uma celebração do Coro dos 
Anjos, em sua instalação no coração de Cristo e da Fonte. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

significa que o Pentecostes está próximo? 

Antes do Pentecostes há a Ascensão, parece-me. 

Sim, é depois de amanhã. 

Perfeitamente. 

E o Pentecostes está, também, muito próximo. 

Eu havia prometido um belo mês de maio e, é claro, o que vocês vão viver é, ao mesmo tempo, 
a Ascensão e o Pentecostes e, talvez, para alguns de vocês, a Assunção. 

Talvez, não na Europa, mas vocês terão surpresas em algumas regiões do mundo nas quais 
vão anunciar desaparecimentos sutis, sem deixar vestígios. 

O que já é o caso, mas escondem-lhes, em algumas cidades da China e da Ásia do sudeste. 

 

…Silêncio… 

 

Aliás, você já vê, em sua vida, que objetos desaparecem e aparecem, não? 

São o piscar de olhos do Coro dos Anjos e da Inteligência da Luz. 
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…Silêncio… 

 

Você imagina, efetivamente, que nossos irmãos e nossas irmãs que ainda não estão despertos 
e que nada conhecem de tudo isso ficarão profundamente agitados pelo Desconhecido que se 
manifesta. 

Mesmo os mais luminosos. 

Porque há tantos véus que são mantidos por esses irmãos e essas irmãs que, se não 
houvesse os Hayot Ha Kodesh, se não houvesse o Coro dos Anjos, eles não poderiam, 
mesmo, como dizer…, participar da Celebração final, tanto que eles estariam apreendidos. 

Então, se, agora, o Coro dos Anjos começa a manifestar-se, mesmo não visualmente, se ele se 
manifesta, simplesmente, pelo Coro dos Anjos que você ouve nos ouvidos ou esse zumbido 
que sobe em frequência e que toma todo o campo da consciência, tudo isso é o Coro dos 
Anjos. 

E isso acompanha, é claro, o Apelo de Maria, o Retorno de Cristo e o fim dessa dimensão. 

Que não é, em caso algum, eu o repito, para aqueles que estariam, talvez, amedrontados, que, 
ao contrário, é o retorno da Vida eterna, aquela na qual não há mais véus, aquela na qual não 
há mais qualquer densidade que limite o que quer que seja na expressão de sua consciência 
ou no estabelecimento na a-consciência. 

 

…Silêncio… 

 

Aliás, você vai observar, para aqueles que são sensíveis aos elementais, que aqueles que vão 
aparecer-lhes mais – porque eles ousam, enfim, sair – serão os habitantes da Água, que são 
ligados ao Feminino sagrado. 

O Feminino sagrado está, portanto, em vias de restauração em suas consciências, nessa 
dimensão. 

E, é claro, você pode imaginar que a elite patriarcal começa a gesticular, a ficar apavorada. 

Então, não se inquiete se, onde quer que seja nesse mundo, eles sejam conduzidos a ações 
extremas, isso não trará qualquer dano à sua Eternidade. 

E, aliás, essas ações extremas têm todas as chances de ser bloqueadas, se posso dizer, não 
como combate pela Confederação Intergaláctica, mas, bem mais, pela Inteligência da Luz e, 
sobretudo, pelo Coro dos Anjos. 

Porque o som que você percebe, talvez, nesses momentos, como quando você toca a Infinita 
Presença ou em alguns momentos do dia, esse som dissolve toda resistência. 

E é um som que os Arcontes, que os Fantoches, que os irmãos e as irmãs confinados não 
poderão, de maneira alguma, suportar. 

O Coro dos Anjos anuncia as Trombetas do Céu e da Terra, não mais em alguns lugares, não 
mais em alguns locais ou em alguns momentos, mas na continuidade. 

 

…Silêncio… 
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E você vai, também, descobrir que, nesse momento, no que pode resistir em você nas 
relações, o que lhe parece, por momentos, intransponível, uma vez que o Coro dos Anjos tiver 
ressoado, que a transfixação de seu coração – anteroposterior e postero-anterior – estiver 
ativa, permanentemente, o que instala o que foi nomeado o Espírito do Sol na periferia do 
coração, aí, naquele momento, você rirá de si mesmo, você rirá de seus medos, você rirá das 
situações que lhe pareciam totalmente insolúveis. 

 

…Silêncio… 

 

Eu tenho a precisar-lhe, também, que, durante este período, se você está, realmente, às claras 
consigo mesmo, ao menos em parte, a Graça estabelece por si mesma. 

Não há pedidos a fazer, há apenas que conscientizar-se de que ela está aí. 

Não como uma manobra mágica de autopersuasão, mas porque é, realmente, a realidade, 
mesmo se você nada perceba ao nível das Coroas. 

A Graça é a mesma para todo mundo, doravante. 

Mas, para que a Graça chegue, é preciso nada pedir porque, se há pedido, isso quer dizer que 
há, já, uma distância entre você e o que você pede. 

Há apenas que revelar isso em você. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

se constatamos algo de feio em nós, podemos, sempre, remetê-lo ao Manto Azul da Graça? 

O Manto Azul da Graça é ligado a Maria e a Buda. 

É ligado à mamãe desse mundo. 

É ligado àquele que encontrou, em primeiro lugar, a compaixão do Feminino sagrado, ou seja, 
Buda. 

É claro que você pode ali remeter, mas o que eu tinha a estipular, então, é que, aí, a presença 
do Coro dos Anjos, através da manifestação em seus sons, em suas estruturas, prova-lhe que 
você está no mais alto dos céus, já, aqui mesmo. 

E quanto mais você acolher e mais for humilde e menos procurar compreender, mais a Graça 
estará aí. 

E ela o preencherá bem mais do que todos os seus pedidos, do que todos os seus desejos ou 
do que qualquer outra pessoa, se posso dizer. 

Eu entendo por pessoa uma de vocês, mas, também, entidade dos planos unificados. 

Para resumir, eu diria que o Coro dos anjos é o que é o mais cristalino e o mais branco, isso eu 
disse, mas isso quer dizer, também, sobretudo, que, se você entra em ressonância com esse 
plano, isso quer dizer que você superou o antropomorfismo e que você não está mais ligado, 
de maneira formal, a partir do instante coletivo for atualizado, a qualquer forma e a qualquer 
dimensão. 
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Mas você poderá manter as suas roupas de casamento, se posso dizer, para nossa reunião 
dos cento e trinta e dois dias. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

eu não tenho pergunta, mas desejo exprimir a minha gratidão por tudo o que você tem feito por 
nós. 

Eu entendi e, sobretudo, percebi o que emanava. 

Você tem feito, também, de seu lado. 

Eu creio que vou falar um pouquinho de história, para tirá-los, um pouco, do quadro do que 
acontece, agora, nessa Terra. 

Há muito tempo, não nessa Terra, mas do lado de Vega da Lyra, nós tivemos que sofrer, se 
quer, esse gênero de predação e de confinamento. 

É claro, as leis da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, há apenas uma única lei, é 
a lei de Amor e de Graça, ou seja, respeitar a liberdade de toda criação, sem exercer a menor 
predação. 

Naquele momento, nós tivemos, de algum modo, não eu, mas alguns de meus irmãos dessa 
origem estelar, tivemos que combater, no sentido em que você pode entender. 

E foi aí que nós desenvolvemos algumas das técnicas de liberação. 

E o que você tem vivido é uma técnica de liberação que é a mais adaptada, mesmo se existam, 
sempre, armadilhas, eu diria, criadas pelos Fantoches, nas diferentes possibilidades de 
liberação. 

Mas o que eu posso dizer é que não somos nós que realizamos o maior trabalho, são vocês. 

Porque, hoje, você constata que há irmãos e irmãs que começam a viver os mesmos 
processos, sem nada conhecer de tudo isso. 

E são, no entanto, efetivamente, vocês que ancoraram a Luz e ancoraram a matriz Crística. 

Nós fizemos apenas responder às suas solicitações de Luz. 

Mas, para isso, era preciso, também, preparar, nós mesmos, por nossas vidas durante esse 
último século e nossa presença contínua ao seu lado, nos corpos de carne, eu falo, foi preciso 
pôr em prática as nossas estratégias. 

Foi preciso começar a sair dos mecanismos de crenças religiosas, tirar Cristo de Seu 
confinamento na Igreja católica e no confinamento das crenças. 

Tudo isso, foram vocês que fizeram. 

E nós, simplesmente, abrimos o caminho quando de nossas últimas encarnações, assim como 
o fez Irmão K, assim como o fez Sri Aurobindo, assim como o fez Bidi ou, ainda, Um Amigo e 
tantos outros; nossas irmãs Estrelas que, em sua vida, quase não se manifestaram, 
permaneceram enclausuradas ou totalmente no desconhecido da humanidade, para poderem 
cumprir o que elas realizaram e permitir a vocês cumprir o que vocês mesmos realizaram. 

Quaisquer que sejam as armadilhas, qualquer que seja o que você pode, ainda, por momentos, 
nomear erros ou traições, mas você verá que tudo isso não existe. 
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Mas é, efetivamente, você que ancorou e semeou a Luz, é, efetivamente, você, que, apesar de 
seus «tournicoti-tournicota», apesar de seus medos, manteve, firmemente, um curso que lhe 
era desconhecido. 

E por uma boa razão. 

E, efetivamente, agora, quando você diz gratidão, isso quer dizer que você é como as crianças, 
para alguns de vocês, maravilhadas, que redescobrem o que é a Eternidade, aqui mesmo, 
nessa estrutura limitada, efêmera, que sofre, talvez, ainda. 

 

…Silêncio… 

 

Cristo disse: vocês veriam e fariam coisas ainda maiores do que as Dele. 

Não para gabarem-se ou mostrarem o que quer que seja, porque era a evidência. 

 

…Silêncio… 

 

Você sente que quanto mais você se alivia, mais elas acontecem. 

Nada há a fazer, apenas estar aí, na vacuidade. 

 

…Silêncio… 

 

Há, de qualquer forma, um ou dois que ficam para as questões, hein? 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

é graças à sua qualidade de Amor e sua paciência que nós estamos aí, hoje. Devo repetir? 

Não, obrigado, eu percebi, muito exatamente, o que isso queria dizer. 

As palavras não são mais importantes, você verificou isso há pouco, com Mestre Philippe de 
Lyon e Irmão K. 

E você vai, também, ver através das palavras, porque ou são palavras que se exprimem e você 
verá se elas estão em acordo com o Verbo, ou é o Verbo que se exprime e canta, o Verbo não 
tem necessidade de satisfazer o mental. 

O Verbo anima o coração e, se o coração anima-se, então, não há mais mental, há a 
verdadeira Inteligência. 

 

…Silêncio… 

 



30 
 

Você constata, por si mesmo, o efeito do Silêncio e constatará, ainda mais, nos momentos que 
vão seguir, após nossa interrupção. 

E isso você o fará, a cada vez. 

Quer dizer que, quando você desaparecer, além do desaparecimento que pode, por vezes, 
parecer-lhe incongruente, ou seja, não mais saber quem você é, além disso, quando você 
voltar à pessoa em sua vida, você constatará que está diferente e, a cada vez, um pouco mais. 

A cada vez haverá mais Amor. 

A cada vez haverá mais lugar. 

A cada vez haverá mais bênção. 

A cada vez haverá mais evidência. 

A cada vez haverá mais Verbo. 

O Verbo de Vida estará presente, ele sairá por sua boca, mas, também, por seus olhos e por 
seu coração. 

 

…Silêncio… 

 

Eu creio que, mesmo eu, eu jamais fui tão silencioso. 

Mas o Verbo é, também, isso. 

 

…Silêncio… 

 

Eu o lembro, também, em função do que eu disse nos dois dias anteriores: o que se desenrola, 
agora, está na ultratemporalidade. 

Não concerne a vocês, unicamente, aqui presentes, mas concerne a toda pessoa que cair, de 
um modo ou de outro, nas algumas palavras que nós trocamos hoje. 

 

…Silêncio… 

 

Vocês têm outras questões em relação a tudo o que vocês vivem e a tudo o que foi dito 
durante o aparecimento do Coro dos Anjos, durante esta semana da Ascensão que chega? 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

eu sinto uma liberação importante ao nível da consciência e, paralelo a isso, um reaperto muito 
importante ao nível dos tornozelos. 

Sim, não é preciso que você fale. 
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Você está na Infinita Presença, e o Coro dos Anjos conduziu-o ao Absoluto – enfim, ele o 
conduz, é um mau termo, mas você compreendeu. 

Isso quer dizer que, para alguns de vocês, se não houvesse mais essas algemas nos 
tornozelos e, por vezes, nos pulsos, não haveria mais ninguém, absolutamente, mas, 
definitivamente, aqui. 

Esse não é, talvez, o objetivo, de qualquer forma, de momento. 

Você compreendeu, através disso, que seu momento individual confina, agora, ele se dirige 
direto para o momento coletivo, mas, enquanto o momento coletivo não está aí, mesmo se seu 
momento individual esteja aí, bem, é preciso pôr um pouco de peso, e você o sentirá, cada vez 
mais. 

Então, não procure, de meio dia às quatorze horas, para saber o que bloqueia. 

Nada há que bloqueie, ao contrário, tudo está, enfim, pronto, mesmo se o Coro dos Anjos vá 
agir, progressivamente, conforme os ambientes. 

 

…Silêncio… 

 

Eu espero que, agora, você comece a perceber alguma coisa de importante. 

Olhe-se, você mesmo, na história dessa vida: há ainda alguns anos, você estava ávido de Luz, 
você procurava sentido, significado, explicações, como podia, como as estruturas permitiam, 
ao nível vibral. 

E você vê, hoje, que nada mais há a fazer, exceto viver. 

Mas que nada é preciso procurar, deixe, simplesmente, a evidência do Coro dos Anjos instalar-
se e regozije-se, é claro. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

eu tive, há algum tempo, uma raiva e tensões inexplicáveis, que desapareceram a partir dessa 
tarde. 

Sim, tudo o que é efêmero e que faz apenas passar vai desaparecer, mesmo as coisas as mais 
incapacitantes em você. 

E quanto mais você acolher, menos você pedir, mais você estará no Instante presente e na 
Humildade, mais você o viverá. 

Sozinho, como um grande, sem ninguém mais. 

 

…Silêncio… 

 

Porque o Coro dos Anjos, em definitivo, está, também, em você, como Cristo. 
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Ele estava mascarado, não pelas linhas de predação – porque elas quase não ouvem mais 
falar –, mas, eu diria, pelos últimos véus, os últimos hábitos e as últimas, como dizer…, 
autopersuasões que você estava condicionado por seu passado, por sua infância. 

Os condicionamentos têm memória difícil, mesmo junto aos seres muito espirituais nesse 
mundo. 

 

…Silêncio… 

 

Mas você tem o direito de exprimir, fora das questões, o que você vive. 

Porque você não está só a vivê-lo, porque você está aí – ou você, que vai ler – e tudo isso, isso 
ajuda àqueles que ainda não o viveram e sobre quem isso vai cair. 

É exatamente, como foi exprimido, os medos e as raivas que não têm mais razão de ser. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

eu tenho a impressão de viver em um corpo físico que não tem mais as mesmas dimensões de 
antes. 

Espero que isso não vá obrigá-lo a mudar de guarda roupa, de qualquer forma. 

Eu estava brincando. 

Mas é um pouco isso, também, não as vestes, mas o que ela descreveu. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

assim que eu soube que o Coro dos Anjos estava presente, senti a presença de um anjo no 
Canal Mariano e, depois, eu vi uma espécie de dança interior invasiva. 

Deixe-se invadir. 

É a Luz que o invade. 

É uma invasão para a pessoa, é um maremoto. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

tenho a impressão de que o fato de não prender-se aos pensamentos ambientais é uma 
espécie de saída do teatro. É isso? 

É perfeitamente isso. 
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A partir do instante em que você vê seus pensamentos e você não é seus pensamentos e você 
os deixa passar, o problema é, definitivamente, resolvido. 

É terrivelmente simples, mas o mental é tão cabeçudo que, mesmo isso, ele não quer 
entender. 

Mas o Coro dos Anjos nada tem a ver com o mental. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: 

eu tenho as pernas e os braços completamente adormecidos, eu me sinto oprimida e com o 
coração que bate. O que é isso? 

Isso é perfeitamente normal para alguns. 

O Coro dos Anjos toma todo o lugar e a pessoa sufoca. 

Mude de ponto de vista. 

 

…Silêncio… 

 

Creio que vamos, talvez, parar a ducha de Luz, antes que isso se torne um maremoto de Luz, 
não é? 

Talvez, seja melhor permanecer, ainda, um pouco aqui embaixo, aí onde vocês estão, antes de 
juntar-nos, definitivamente, nos Círculos de Fogo, talvez. 

Há, ainda, coisas a fazer, uns e os outros. 

Então, permitam-me, de qualquer forma, além do Coro dos Anjos, apresentar-lhes as minhas 
próprias bênçãos do Velho chefe. 

Isso quer dizer que, aí, eu não estou sozinho para essa bênção, mas tenho todos os Velhos 
que estão aí. 

Será que vocês estão prontos? 

Esse será o meu modo de render graças por seu Amor e por sua Presença, também, é claro. 

Então, eu não vou chamá-los um a um, vamos, simplesmente, deixar passar a ronda dos 
Melquisedeques. 

Eu direi apenas, no final, até logo. 

 

…Silêncio… 

 

Bem, o Velho chefe diz-lhes até breve, ou seja, até amanhã. 
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Segunda Parte – Mensagens Magistrais 

 

No Eyes – O papel do Elemento ÁGUA 

 

No Eyes saúda, em vocês, a Chama eterna de sua Presença. 

Instalemo-nos juntos, se quiserem, antes que eu comece a exprimir-me, enviada por Maria, 
para dar-lhes certo número de elementos que, talvez, vocês conheçam, concernentes à água 
da Terra. 

Mas, por meu lugar como Estrela Visão, eu venho religar, em vocês, os elementos 
concernentes à água e seu papel em todas as vidas e nesse mundo. 

Antes de qualquer coisa, instalemo-nos, juntos, com o Sopro do Grande Espírito. 

 

…Silêncio… 

 

Eu venho exprimir, por minha posição na proximidade da água e da Terra. 

Eu venho dar-lhes certo número de elementos correspondentes à modificação da água da 
Terra. 

Para isso, devemos, antes, precisar e especificar o que é a água, em todas as criações e em 
todas as terras. 

A água é a matriz de vida, a água porta a vida, a água semeia a vida, a água permite a criação 
ao nível dos mundos carbonados. 

A água é ligada, é claro, à visão e à terra, e à água, como arquétipo. 

As águas de baixo são as águas da manifestação, as águas da matriz e, portanto, as águas 
nas quais se imprime a criação. 

A água é o primeiro cristal da Criação. 

É um cristal líquido que porta, em si, a capacidade de registrar e de transmitir certo número de 
elementos de conhecimento ligados à matriz astral, mas, também, ligados à transcendência da 
matriz astral e, portanto, da Terra. 

 

A água é, também, se posso dizer, um fogo líquido que permite a cristalização da vida e 
permite, também, desenvolver a vida em uma determinada dimensão. 

A água possui características evidentes, ela flui e escoa, ela se espalha, ela infiltra tudo, ela 
está na corrente de tudo. 

A água foi, frequentemente, apresentada como superfície de reflexão, própria à vidência e à 
antecipação. 

As formas da água são profundamente diferentes sobre a Terra, como nos corpos carbonados. 

A água é o vetor da vida, mas é, também, o agente transformador da vida, que permite sua 
recriação, que permite sua purificação. 
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Assim é a Água do Batismo, assim é, para nós, povos nativos, os rios da água, que permitem, 
aí também, purificar, limpar e, sobretudo, elevar. 

A água é um médium, é o médium que deixa ver além das aparências e que deixa ver além da 
visão comum. 

A água é, assim, o vetor do que eu exprimi há numerosos anos, concernente à visão do 
coração, à visão etérea e à visão, simplesmente, que não depende de qualquer visão clara, de 
qualquer clarividência, mas que é a Evidência da água como matriz de vida na qual se 
imprimem todas as energias, todas as formas. 

A água é o que permite, ao mesmo tempo, recobrir, estender, superar e transcender os limites 
impostos pela Terra, por suas capacidades de infiltração, mas, também, por suas capacidades 
de evaporação. 

A água pode apresentar-se, é claro, e vocês sabem disso, sob diferentes formas, a partir do 
estado o mais próximo da terra ao estado o mais «aérico», no que concerne ao vapor e à 
evaporação. 

A água é ligada ao Mistério da Vida, porque a fonte da vida, no mundo carbonado, encontra-se 
em seu nível. 

Os povos da água sobre essa Terra, como em toda terra carbonada, são povos que não são 
privados, como pode ser o humano em seu mundo dissociado, eles não são privados da clara 
visão e da visão. 

A água é ligada, é claro, ao que vocês nomeiam, também, na Terra, as emoções, e que nós 
nomeamos, nós, povos nativos, os «ganchos» e as «âncoras», também, às memórias 
passadas. 

A água é ligada às lembranças, a água é lembrança, a água é, também, matriz. 

Ela é, também, o elemento que vai permitir fluidificar e unificar o conjunto dos elementos. 

A água é o fogo líquido, a água é o fogo condensado sob uma forma diferente daquela do fogo. 

A água não queima, se ela não está quente, mas a água pode queimar, a água pode resfriar, a 
água pode escapar por baixo ou por cima. 

A água é plástica, ela é móvel. 

Ela é uma superfície de reflexão, ela é uma superfície de meditação. 

Ela é, também, o que permite transmitir a vida e transmitir o Amor. 

Os ritos da água são inumeráveis na Terra, em todos os povos e em todas as tradições. 

A água tem sido utilizada tanto para o batismo como nas cerimônias específicas, quer seja 
junto a nós, sob sua forma de calor, nas cabanas de transpiração, quer seja a água absorvida, 
apoio e médium de algumas plantas que permitem viver estados que vocês nomeiam 
«expansão de consciência» e que nós, povos nativos, nomeamos «estados naturais». 

A água é o receptor perfeito da informação da vida. 

A água é o elemento o mais plástico e o mais permanente dos elementos nos mundos 
carbonados. 

A água é constituída, também, de gás, antes, mesmo, de tornar-se um gás, ela mesma. 

A água é, portanto, ao mesmo tempo, o ar, ao mesmo tempo, o fogo e, em parte, a terra. 

Ao papel atribuído a Isis ou Maria, a água é atribuída à feminilidade e à criatividade. 
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Essa criatividade é ligada à sua plasticidade, à sua capacidade para desposar qualquer 
recipiente, qualquer forma e qualquer receptáculo. 

A água vivifica e nutre, pelos cursos d’água, pelos rios e os oceanos, a vida que ela abriga, 
mas, também, a vida vegetal, tanto no interior como no exterior. 

A água é onipresente nos corpos carbonados, ela representa grande parte deles. 

Isso, hoje, nesse mundo, todo mundo sabe. 

Mas a água é bem mais do que isso, ela tem aspectos místicos, aspectos de regeneração, 
aspectos que permitem reconectar-se com o Grande Espírito. 

Assim são certo número de ritmos e de ritos aplicados junto a todos os povos da Terra. 

A água porta e suporta a vida e, eu diria mesmo, que a água carrega a vida nos mundos 
carbonados, para um estado vibral mais amplo e mais vasto. 

A água permite, portanto, todos os movimentos, para o alto, para baixo, para dentro como para 
fora. 

A água vem restaurar o vazio das emoções, o vazio que se produz em numerosas doenças. 

A água é o suporte de vida e a água é o suporte que agencia a vida e coloca-a em harmonia e 
em coerência com as leis do Céu e da Graça. 

A água é, portanto, por sua vez, uma Doação da Graça, porque a água pode gravar o que 
vocês quiserem e pode retransmiti-lo, por sua vez, idêntico à intenção de partida ou idêntico à 
programação ou a intenção que ali é depositada. 

Muitos buscadores na Terra, em seu mundo ocidental, interessaram-se pela água e 
encontraram coisas que nós conhecíamos, de maneira ancestral. 

A cerimônia da água é algo que era praticado por meu povo, porque a oferenda da água é a 
oferenda à natureza do elemento o mais feminino, o mais maternal e o mais liberador, ao 
mesmo tempo. 

Existem muito numerosas cerimônias da água. 

A água ressoa de modo uniforme no conjunto da Terra. 

A água, na Terra, é o receptáculo completo da Luz vibral, da vibração e da energia. 

A água é um suporte de vibração e de ressonância e de elevação, assim como de dissolução. 

A água corresponde, também, ao que vocês nomearam, há algum tempo, a atualização do 
Feminino sagrado, que corresponde à co-criação consciente e à atualização na matriz da 
Verdade. 

Existem múltiplos modos de celebrar a água. 

Vocês conhecem alguns deles. 

Um desses modos foi dado pelos movimentos do mestre chinês Li Shen. 

Muitos curadores conhecem as virtudes da água e suas capacidades de adaptação e de 
correção de qualquer situação e para qualquer situação. 

Viver o elemento da água dissolve as resistências. 

A água vai permitir lavar não, unicamente, o corpo, mas, também, as emoções. 

A água absorve e a água emite. 
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Ela emite várias coisas: ela emite, é claro, a Luz, ela emite, também, prótons, ela emite, 
portanto, a matéria e a Luz. 

Ela é constituída, lembrem-se, de elementos do ar e de elementos do fogo. 

Uma terra sem água, em um mundo carbonado, dificilmente pode viver e transformar-se. 

O Espírito Santo é, também, uma água, mas uma água do céu, eu deixarei, para isso, o 
Arcanjo Anael exprimir o que é essa água do céu. 

A água não armazena, unicamente, a informação e as memórias, a água é um suporte que vai 
emitir, também, e que vai agenciar e organizar a Criação. 

A emoção, as emoções são, também, é claro, ligadas à água – mas não unicamente –, mas 
elas ali tomam seu apoio, sua ascensão e sua manifestação. 

A água é a própria vida nos mundos carbonados. 

A água está, sempre, em movimento, mesmo a água estagnada ao fundo de um lago está em 
movimento, mesmo se esse movimento não lhes apareça como uma circulação em um rio. 

A água não para, jamais, seu movimento, exceto quando ela é congelada, quando a 
informação, então, fica congelada. 

Quando a água aquece, então, ela libera sua informação, o calor aplicado à água pelo fogo, 
pelo ar e pela terra torna-a, por sua vez, ígnea e aquecedora e mobilizante. 

A água dissolve não, unicamente, as toxinas, não, unicamente, o que está congelado, mas a 
água, também, transforma, a água desperta para o que está do outro lado do espelho. 

A ativação do elemento água, em vocês, traduz-se, nesse momento, por um aquecimento da 
água de seu corpo, como um aquecimento das águas da Terra. 

Essas águas são aquecidas de diferentes modos: ao mesmo tempo, pelos vulcões, ao mesmo 
tempo pelo Sol e, ao mesmo tempo, por vocês mesmos. 

A água que aquece vibra mais amplamente. 

A água abre as portas. 

No humano, a água que se escoa permite o nascimento de um novo corpo humano. 

A água é, portanto, o suporte de vida adaptado a esse mundo. 

A água é, também, o que vai religar e liberar. 

Mas, é claro, como eu disse, existem muito numerosas águas, com tantas diferenças que 
podem existir entre o lago estagnado e a água do oceano. 

A água é, portanto, plástica, maleável e adaptável. 

A água da Terra tem sido, muito tempo, privada da água do céu, mas, a partir da liberação da 
Terra, a água do céu reencontra, novamente, a água da Terra. 

As águas do alto e as águas de baixo que se juntam, põem fim à ilusão e à agitação. 

A água é o agente da passagem, da última passagem, porque essa água, reunida à água do 
céu, é a Água do Batismo, não aquele de seu nascimento nesse mundo, mas aquele de sua 
Ressurreição. 

A água é, portanto, onipresente, tanto em seu corpo como em sua consciência. 

Ela é a matriz de vida, ela é a origem da vida, ela é a manifestação da vida, ela é a encarnação 
da vida e ela é a liberação da vida nesse mundo. 
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Talvez, vocês tenham tido a oportunidade de ler ou de ouvir falar que, em um número de 
tradições, foi feita referência a uma inundação importante sobre a Terra, que sobreveio no 
tempo daquele que foi nomeado Noé. 

Mas isso é apresentado, também, em meu povo e em todo povo nativo, onde quer que seja, 
que manteve essa realiança ao Eterno Feminino, ao Feminino Sagrado. 

A água do céu está juntando-se à água da Terra, o que põe fim ao mistério da vida aqui 
embaixo. 

A água é o agente que vai favorecer, em muito pouco tempo, a sobreposição e a adequação do 
efêmero e do Eterno. 

A água e o fogo, conjuntos, dissolverão o que é obsoleto e que reprime a Liberdade. 

A água dá-lhes a ver, a água sacia, a água é transparente e, nessa transparência, ela esconde 
o que ela contém, não porque ela o tenha decidido, mas porque, justamente, a água do céu 
não está mais aí. 

O reencontro das águas do Céu e da Terra está em curso, o fogo exulta, por toda a parte sobre 
a Terra, para acolher a água do Céu, o que põe fim ao mistério da ilusão. 

Em vocês, também, a água desperta, o que permite viver o que eu havia explicado há alguns 
anos, concernente à visão e às diferentes formas de visão. 

Essa visão não é, unicamente, visual, ela é uma visão bem mais lúcida e bem mais elevada do 
que, simplesmente, o aspecto e material desse mundo. 

A água dá, portanto, acesso ao que vocês, ocidentais, nomeiam arquétipos. 

A água da fecundação reencontra-se, também, por toda a parte no mundo entre os povos 
nativos. 

O que acontece na água da Terra? 

Ela foi contaminada, em seus oceanos, em seus leitos fluviais, em seus rios, mas, também, em 
seu corpo. 

A água foi alterada. 

Além de ser privada da água do céu, ela se encontrou a transmitir, apesar dela, informações 
errôneas, a transportar venenos, apesar dela, até o mais íntimo de seu corpo e de sua 
consciência. 

Tudo isso vai revelar-se e manifestar-se a vocês, quando a água do céu fundir-se com a água 
da Terra. 

Isso está em curso, porque isso já lhes foi explicado e vocês o vivem, alguns de vocês. 

Os Triângulos elementares juntam-se à quintessência dos elementos acima da ponta, ao nível 
do que vocês nomearam a Pequena Coroa da cabeça. 

Desse reencontro entre o princípio do elemento água e o Triângulo da água que representa, ao 
nível de sua cabeça, a fusão da água do Céu e da Terra, dar-lhes-á a viver o que eu nomearia, 
sem entrar nos detalhes: a Evidência. 

A Evidência que passa das palavras, que passa do julgamento, que passa da reflexão, que 
passa da compreensão. 

É a Evidência do Eterno feminino, do Feminino sagrado, da criação eterna. 

A transformação da água que se vive nesse momento far-se-á graças à água do céu, e 
permitirá lavar as feridas da contaminação da água, da contaminação das emoções, confinada, 
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aqui mesmo, nessa Terra, que lhes dá a viver a emoção livre, aquela que não é nem 
condicionada nem oriunda de uma experiência, mas que é totalmente livre em sua 
manifestação, em sua vibração, em sua irradiação e em sua qualidade. 

A água foi desacelerada na Terra, bem além da separação das águas do céu e da Terra, a 
água da Terra foi contaminada, como eu disse, mas ela foi transformada, o que limita, assim, 
suas capacidades de memória e suas capacidades de doação, do mesmo modo que o feminino 
foi contaminado na Terra, pela elite patriarcal. 

Mas a água reencontra, hoje, sua liberdade e sua quintessência e seu princípio. 

Isso se traduz, em vocês, por um fogo ou por um apaziguamento. 

Ou há que queimar algumas coisas, ou há apenas que apaziguar e aplicar um bálsamo 
reparador. 

Aí está o papel da água do Céu e da Terra, enfim, reunidas novamente. 

A Fonte espelha-se, ela mesma, o Espírito espelha-se, ele mesmo, na superfície da água. 

Ela está inscrita, aliás, nas primeiras palavras da Bíblia. 

As águas de baixo, as águas da Terra são as águas da manifestação, reprimidas aqui, nesse 
mundo, contaminadas aqui, nesse mundo. 

Assim, a própria água vai liberar-se pela ação da água do Céu e do Cavaleiro da Água. 

A água virá lavar a Terra, como ela vai lavar ou dissolver nossa alma, se já não foi feito pelo 
Fogo celeste e o Fogo do Amor. 

A água é, de algum modo, a concretização do Amor nesse mundo. 

Mesmo alterada e contaminada. 

Ela guarda, em si, a memória eterna de sua própria criação e da própria criação de vocês, 
como sistema carbonado. 

A água remete ao homem e ela remete à alma. 

Ela é o médium que permite, antes da alteração e da contaminação, religar os planos do mais 
denso ao mais elevado. 

O Triângulo da água é diretamente ligado à água de baixo, mas, também, à água do alto. 

O reencontro da água do alto e da água de baixo faz-se pelo Apelo de Maria, é o que será o 
agente transformador da Terra pela água e pelo fogo. 

A água é a paz, a água é um bálsamo que é aplicado na alma ou no corpo, que permite, 
realmente, lavar o que é visível, como o que estava invisível. 

A hora da água vai, em breve, soar, o que provoca, assim, a lavagem da Terra e sua limpeza e 
ativa, assim, sua própria transcendência. 

A água é, também, o silêncio e a paz do que se escoa sem entrave em um murmúrio que, por 
vezes, vocês ouvem, como junto a uma cascata, como junto ao oceano. 

A água pode circular em um sentido, mas, também, nos dois sentidos, com idas e vindas da 
água, tais como elas são visíveis na borda do oceano. 

A água vai, sempre, ao mesmo sentido ao longo dos cursos d’água e dos rios, mas, quando a 
água do Céu reencontra a água da Terra, não será mais o mesmo, porque a água recobrirá a 
terra, porque a água conjugar-se-á ao fogo, para realizar a última etapa de sua Ascensão, no 
momento de sua Ressurreição. 
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Tudo o que lhes foi escondido na água aparecer-lhes-á, muito em breve, claramente, e em toda 
limpidez. 

Não se esqueçam, jamais, nesses tempos, de ter ao seu lado uma água pura, que essa água 
banhe em sua aura, antes de ser consumida, para fazer ressoar e chamar a água do alto, para 
juntar-se à quintessência da água: o Feminino sagrado, e pacificar a co-criação consciente, 
apaziguando as anomalias ligadas às feridas dessa co-criação consciente. 

Essas feridas de seu passado, da história da Terra, do sofrimento da água, do sofrimento do 
feminino são inscritas, é claro, em todas as irmãs, como em todos os irmãos. 

A água da Terra tem sede da água do Céu. 

Ela também quer reconectar-se com sua fonte e com sua Eternidade. 

A água, também, à sua maneira, prepara-se para sua Liberação. 

Alguns de seus habitantes estão, aliás, juntando-se às próprias moradas de Eternidade, e 
deixam a Terra, já, há alguns anos. 

Os animais da água são os primeiros a ficar sensíveis à chegada da água do céu, mas, 
também, às contaminações, às poluições da água. 

O povo da água é, portanto, o primeiro a deixar a Terra, não como uma punição, mas, bem 
mais, como uma sede de liberdade de evoluir na água do céu e não mais, unicamente, na água 
da Terra. 

O papel dos povos da água conclui-se, portanto: eles foram os guardiões, para evitar que a 
água desaparecesse e não pudesse mais, jamais, reencontrar a água do céu. 

Nestes tempos vocês são, também, portanto, convidados a celebrar a água, aquela de seu 
corpo, assim como o próprio elemento «água». 

É nesse sentido que o Mestre Li Shen comunicou-lhes, hoje, esse último elemento, antes do 
fogo. 

Vocês podem pedir à água da Terra, hoje, tudo o que quiserem para vocês, para seus 
próximos. 

Vocês podem pedir à água, como pediriam a uma árvore, como disse minha Irmã Snow. 

Há, na água, uma capacidade de regeneração importante e uma sensibilidade extrema aos 
seus humores e aos seus pensamentos. 

A água pode, também, estabilizar os humores e o pensamento, para evitar que as lágrimas 
fluam, para evitar que a alma resseque sem, contudo, desaparecer. 

Minhas palavras vão tornar-se, agora, cada vez mais espaçadas, porque eu transmiti o 
conjunto de palavras que eu devia transmitir e para deixar o lugar à água do céu. 

Nos espaços de silêncio, agora, a revelação da água e as premissas da água do céu penetram 
vocês. 

A água de baixo acolhe a água do alto, para que a água de baixo junte-se à água do alto, é o 
mesmo para vocês, em sua Ressurreição e em sua Ascensão. 

Vocês podem, portanto, pedir à água, e beber essa água, vocês podem chamar a memória da 
água antes de bebê-la, não a memória de suas contaminações, mas, é claro, a memória de 
sua origem, a memória da Criação, assim como a memória da Eternidade, que não depende de 
qualquer criação. 

Tudo isso está presente na água, mesmo contaminada, mesmo alterada. 
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A água de baixo e a água do alto, ao voltar a fundir-se, desvendam o Espírito, o Espírito de 
Verdade e o Espírito do Sol. 

A água de baixo regenera-se, nesse momento, como a água de seu corpo transforma-se, sob a 
ação da Luz, sob a ação do Fogo vibral. 

A água permite apagar o incêndio do Fogo vibral, ao reencontrar o carbono de sua carne. 

A água tornar-se-á, para vocês, não mais, simplesmente, uma fonte de vida, mas, bem mais, 
um despertar da vida eterna, se esse ainda não é o caso. 

Então, mantenham essa água ao seu lado, antes de bebê-la, e tomem uma água sem minerais, 
uma água que vocês tirarão de recipientes artificiais para colocá-la na terra, ou seja, em um 
jarro. 

Essa água pode ser vivificada, é claro, pelo Espírito do Sol, diretamente, solarizando-a, 
expondo-a ao Sol da manhã até meio-dia. 

A água deve ser, também, armazenada ao lado de vocês, para impregnar-se de vocês, para 
impregnar-se do que resta de resistência em vocês, o que lhes dá, quando a beberem, um 
bálsamo que apaziguará o que pode resistir e sofrer em vocês. 

E, quando vocês lavam seu corpo, não se esqueçam de pedir à água para lavar, também, o 
que vocês não veem e que percebem. 

Peçam à água que lava seu corpo para lavar, também, o conjunto de suas vestes sutis. 

O elemento água é o que é o mais sensível ao seu humor, mas, também, aos seus pedidos. 

A restauração do Feminino sagrado passa, também, pela androginia da água, quando a água 
do Céu se junta à água da Terra, porque a água aparece-lhes, sempre, sob a forma de água, 
quer ela esteja contaminada ou limpa, frequentemente, ela permanece transparente. 

Mas, quando a água do Céu se junta à água da Terra, então, sua ação é decuplicada. 

O elemento água é aquele que o humano, hoje, na Terra, pode modificar mais facilmente, pelo 
pedido e pelo pensamento, mas, também, pela ressonância, se a água está armazenada ao 
seu lado e é solarizada, antes ou depois, antes de absorvê-la. 

Inúmeros de vocês, como anunciado pelo Comandante dos anciões, começaram a perceber o 
povo da água que era aquele que se escondia mais do ser humano, porque os povos da água, 
sutis, aqueles que eram não encarnados em corpos de carne, mas que evoluem nessa 
dimensão, eu quero falar dos elementais da água, têm, também, feito um trabalho enorme para 
manter a integridade da água, quaisquer que sejam suas contaminações. 

A água do céu – Anael falará dela –, mas eu posso, agora e já, dizer-lhes que o que vocês 
nomeiam a água do céu reencontra-se na alusão que havia sido dada do tempo em que foi São 
João, por Sri Aurobindo, outro Ancião, Mestre do Ar. 

Quando ele escreveu que «o humano veria suas vestes lavadas no sangue do cordeiro», ele 
não falava do sacrifício de Cristo, mas, bem mais, da Ressurreição pascal e, é claro, de sua 
Ressurreição porque, ao lavar suas vestes no sangue do cordeiro, vocês recebem o Batismo 
do céu e a incorporação de Maria. 

Não mais a Presença dela em seu Canal Mariano, não mais, unicamente, Sua Presença em 
seu coração, mas, também, Seu manto, aquele da compaixão de cor azul, que lhes lembra a 
Obra no Azul, tal como foi exprimido por Sri Aurobindo e que foi preliminar à Obra no Branco. 

Hoje, vocês todos reencontraram seu Feminino sagrado, vocês vão, todos, levantar-se da 
contaminação da vida. 
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Isso aporta a prova de que, jamais, o que contamina o feminino pode estabelecer-se na 
Eternidade. 

A Água original será restituída no momento de sua Ressurreição, de maneira evidente, em 
quase sincronia com o Apelo de Maria. 

A água nada mais lhes pede do que acolhê-la, a água do alto, como a água de baixo, a água 
do Céu e a água da Terra, unidas na mesma ressonância em seus envelopes sutis, como em 
seu corpo de Eternidade. 

A água, enfim, contém o Sopro do Espírito, em sua polaridade feminina, e a água do alto toma 
sua fonte em Sírius. 

A água do alto acolhe o Espírito, na totalidade; a água da Terra vai, então, pôr-se em 
conformidade com a lei do céu. 

A água é a encarnação da Graça. 

A água, hoje, já sobre essa Terra, como aquela de seu corpo, chama-os à Ressurreição e ao 
seu desaparecimento da ilusão. 

É isso que vocês vivem e que será realizado quando a água do Céu juntar-se, definitivamente, 
à água da Terra. 

Vão, também, e isso havia sido, também, explicado por minha Irmã Snow, vão andar ao longo 
de um curso d’água, vão mergulhar seus pés, façam-se lavar os pés por um irmão ou uma 
irmã. 

Lavar os pés permite liberar a Onda de Vida, doravante, uma vez que a água do céu chega. 

A água convida vocês à celebração, à lavagem e à purificação. 

Quer vocês a absorvam ou utilizem-na, o que alguns povos antigos faziam, ela terá as mesmas 
virtudes. 

No tempo de Cristo e antes Dele, alguns batizaram na água, a água escoava sobre a cabeça. 

Vocês podem, também, realizar isso: lavem os pés e acolham a água no topo de seu crânio, 
isso criará, em vocês, um alinhamento inabalável, sem qualquer possibilidade de ser abalado 
ou desestabilizado. 

Quando vocês utilizam a água, para qualquer uso que seja, deem graças, também. 

Quer seja para regar suas flores, quer seja para lavar seu chão, não se esqueçam de que é a 
mesma água que percorre seu corpo. 

Quando vocês lavam suas mãos, honrem a água e constatarão, muito rapidamente, que vocês 
não fazem, unicamente, lavar as mãos, mas lavam, também, muitas outras coisas nos 
envelopes do corpo emocional e nos envelopes do corpo mental. 

Do mesmo modo que vocês podem, também, não lavar-se como o fazem habitualmente, mas 
aplicar a água sobre sua fronte, de uma têmpora à outra, e vocês verão como reage o 
elemento fogo. 

É claro, é preciso tomar uma água não contaminada, ou seja, sem minerais e sem terra no 
interior, mas, sobretudo, uma água que banhou, em sua irradiação, na proximidade de vocês e 
uma água que tomou Sol. 

A magia da água é-lhes, novamente, aberta, porque a água do céu está muito próxima, façam 
a experiência, tentem, por si mesmos, não acreditem no que eu digo, mas verifiquem-no. 

No Eyes falou, ela permanece ao seu lado o tempo que a água circula. 
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…Silêncio… 

 

No Eyes saúda-os e rende graças por sua escuta. 

Até breve. 

 

 

ANAEL – Características dA Água dO Alto 

 

Eu sou Anael, Arcanjo. 

Bem amados filhos do Eterno, bem amados Filhos ardentes do Sol, façamos, primeiramente, 
silêncio, para acolher-nos uns nos outros. 

 

…Silêncio… 

 

Eu venho, hoje, dar-lhes alguns elementos concernentes à água do céu, o Cavaleiro da Água. 

Eu venho dar-lhes algumas de suas características. 

A água, a água do céu é um agente de relação e de comunicação. 

A água é o elemento que religa e que vivifica a vida do Espírito. 

Assim Cristo disse: «Eu lhes darei a beber da Água de Vida, aquela que sacia e estanca, 
definitivamente, a sede, que põe fim aos desejos, às buscas, e propicia a Paz, aquela do 
Espírito reencontrado.». 

A água do alto é, para vocês, a Água do Mistério. 

A água do alto é nomeada MI, ou seja, o inverso de IM. 

E esse IM e torna-se MI e o MI torna-se Miguel. 

E o MI torna-se IS, Isis ou Maria. 

Vocês ouviram falar, durante numerosos anos, Cristo, Maria e Miguel, que formam a Nova 
Eucaristia, aquela da água do alto, justamente. 

Hoje, é isso que lhes é revelado. 

A água do alto é a água da relação, a água do equilíbrio, a água do Espírito e o sopro do 
Espírito. 

A água do alto é fonte de vida, que põe fim à sede, a toda sede, pela evidência da relação, a 
evidência do Amor e a evidência da comunicação livre em cada uma das etapas do ser, em 
cada um dos estados múltiplos do ser, nesse mundo, como em qualquer mundo. 

A água do céu é a água do Mistério, é a água que lhes é escondida, é a água que foi separada 
das águas de baixo. 

Foi escrito que, no começo, era o Verbo, e que esse Espírito flutuava na superfície das águas. 

http://mensagensdeamor.brluz.net/2015/05/ensinamentos-de-maio2015-anael.html
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Porque a água do céu, como a água da Terra é, naturalmente, o agente que religa o superior e 
o inferior, que religa as dimensões e que as unifica no mesmo Espírito. 

A água do alto é, também, o Espírito Santo que se derrama em vocês, na totalidade, 
doravante, e abre os últimos canais, e torna permeáveis as últimas circulações que não 
estavam presentes. 

A água do alto põe vocês no encanto, aquele da estase, aquele do Apelo de Maria. 

Porque, reencontrar e reconhecer sua Mãe é reencontrar e reconhecer seu Feminino sagrado, 
é honrar a Criação Livre. 

Essa água do Mistério é o elemento que faltava às águas da Terra, porque as águas foram 
divididas e separadas. 

Assim, há, mesmo na história da Terra e além dos ritos que lhes evocou No Eyes, há, também, 
a abertura das águas diante de Moisés. 

Há, também, a água do Dilúvio e a água que, há muito tempo, pôs fim ao quarto sol e ao 
terceiro sol do confinamento. 

A água do alto é, certamente, a água da Ressurreição e a água do apelo ao Retorno à sua 
Eternidade. 

A manifestação do Amor vibral nesse corpo efêmero é o Fogo vibral. 

A manifestação do Amor no corpo de Eternidade é a água do alto. 

A água é, também, o suporte da consciência, não nesse mundo, mas nas águas do alto. 

A água é, também, nas dimensões as mais elevadas, o suporte e o médium da comunicação e 
da relação e, portanto, do Amor. 

A água é, também, o que lhes dá a ver e a perceber as suas origens estelares, as suas 
linhagens estelares, mas, também, dá-lhes a ver o que estava escondido, o que era invisível. 

A água do céu realiza a fusão do Céu e da Terra, tanto em vocês como nesse mundo, o que 
põe fim, aí também, à separação, à divisão e à ilusão. 

Ao honrar a água da Terra, vocês chamam a água do Céu. 

Ao utilizar, em consciência, a água, vocês atiçam, em si, o apelo do Espírito de Verdade e a 
manifestação do Espírito do Sol. 

A água do alto porá fim aos desejos, porá fim à separação, porá fim, também, ao que é 
efêmero. 

A água do céu, como o Fogo do céu ou o Fogo solar, nomeado planeta grelha, são os dois 
elementos que se conjugarão, tanto em vocês como na superfície da Terra. 

A água do céu, enfim, é, também, o retorno à Androginia Primordial, aquela que não conhece 
nem polaridade nem sexo nem possibilidade de separar-se da retidão interior. 

O melhor recipiente da água do alto é o Cubo, ou seja, Senhor Metatron em pessoa, aquele 
que se vê junto ao seu Sol e que se revelará nesse mundo, sob a forma da Jerusalém Celeste, 
e que virá acolhê-los. 

A água do alto é, portanto, a Água do Batismo no Espírito e, portanto, de sua Ressurreição. 

A água é, também, o médium da Ascensão nela mesma. 

A água é, também, o médium entre o aqui embaixo e lá em cima. 
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Celebrar a água do céu não é, absolutamente, a mesma coisa que celebrar a água da Terra, 
mesmo se celebrar a água da Terra chame a água do céu. 

Vocês vão dar-se conta de que vão, também, em breve, poder celebrar a água do céu, e é 
Maria que realizará isso, quando de seu Apelo e do primeiro desaparecimento de vocês, 
durante um tempo tão longo de três dias e três noites. 

A água do céu porá fim, portanto, aos limites e à ilusão, do mesmo modo que a água da Terra, 
em sua conjunção e em sua reunião. 

A água do céu, enfim, é o Mistério a viver de sua própria revelação e, aí, nenhuma palavra 
pode exprimi-lo nem mostrá-lo. 

Como Arcanjo da Relação, a minha posição permite-me celebrar, em parte, a água do céu com 
vocês, aqui mesmo, e em outros lugares, para aqueles que me lerão. 

Então, eu deixo, agora, as minhas palavras desaparecerem, para que apareça a celebração da 
água do céu. 

É o que vamos realizar agora, que lhes dá, talvez, já, a perceber o que é isso. 

 

…Silêncio… 

 

Anael agradece-lhes e rende graças por sua Presença e sua Luz. 

Até breve. 

 

O ESPÍRITO DO SOL – A chama da Eternidade 

 

No Amor e pelo Amor, o Espírito do Sol honra nossas Presenças Una. 

Acolhimento da Verdade do Um no Templo de cada um, em nome do Amor e pelo Amor. 

 

…Silêncio… 

 

Permitam-me honrar e abençoar a Chama de sua Eternidade. 

 

…Silêncio… 

 

Acolha o Fogo da Verdade em seu Templo. 

Acolha a ardência do Sol. 

Abra o que jamais deveria ter sido fechado e acolha, e recolha, em seu seio, a Graça de sua 
chama. 

Amado do Amor e amado do Um, a minha Presença e minha radiância insuflam-no a acolher 
Aquele que vem atiçar a chama da Verdade. 

http://mensagensdeamor.brluz.net/2015/05/ensinamentos-de-maio2015-o-espirito-do-sol.html
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Deposite aos pés Dele os seus fardos e seus pesos que você pode, ainda, sentir e 
experimentar. 

Não se sobrecarregue mais do que faz apenas passar, porque isso deve perecer e 
desaparecer na Eternidade. 

Viva a vida sem preocupar-se com outra coisa que não viver o que a Vida dá-lhe ou toma-lhe, 
porque você é, você mesmo, a Vida, bem mais do que você recebe ou dá. 

Então, dê-se a si mesmo, ao Espírito de Verdade, ao sopro do Sol e à brasa de Cristo. 

Acolha, como se deve, a Verdade do Um, a sua Verdade. 

Aí, em seu Templo de Eternidade, torna-se possível a você contemplar o espaço infinito da 
Criação. 

O que emana do informe em toda forma e que, de toda forma, retorna ao informe, que contém 
tudo e bem mais do que o Grande Todo. 

No Silêncio de seu ser apaziguado, esqueça os tumultos do mundo de seus pensamentos, do 
mundo de sua pessoa e entre, enfim, inteiramente, no mundo da verdadeira Vida, na qual nada 
pode acabar, na qual tudo é eterno jorrar e eterno recomeço e eterna Criação. 

Eu o convido, então, a trabalhar nos Ateliês da Criação, após ter deixado a dissolução operar-
se. 

Eu o convido a não lutar, a não resistir ao que é verdadeiro, ao que vem lavar e tirar o que não 
é mais a Vida, aparar e cortar o que não pode crescer, o que retarda e o que freia. 

Não se preocupe com outra coisa que não com o que a Vida diz a você. 

Descubra, em você, a confiança da Eternidade, a solidez do que não morre, jamais. 

Permita-se amar-se além de toda medida e de toda condição e de todo limite. 

Permita-se amar o conjunto do que a Vida faz aparecer a você ou desaparecer. 

Permaneça ao centro, aí, onde nada pode ser apagado, aí, onde nada pode opor-se. 

Eu o convido, portanto, a viver em nosso espaço Um, você, que está aqui, você, que lê. 

Vá além das palavras e descubra o Verbo eterno do campo da Criação, aí, onde o Coro dos 
Anjos não para, jamais, que celebra cada sopro, cada mundo e cada dimensão, cada Fonte e 
cada Fogo. 

Filho do Um, acolha e recolha, no Silêncio da densidade do Espírito, aí, onde você não pode 
compreender, aí, onde você não pode opor-se, aí, onde você não pode travestir a essência de 
seu ser. 

Você, amigo do Amado, você, amado do Um, eu o convido a estar, plenamente, aqui, a partir 
de agora, nesse instante. 

As palavras que são ditas nada são, porque só a ressonância de seu coração pode 
compreender a essência disso, abandonando o sentido da lógica do efêmero. 

Você que lê, que ouve, esqueça-se e esqueça-me, para que só restem nossa união e nossa 
comunhão. 

Deixe derreterem as resistências e as barreiras que possam, ainda, apresentar-se em seu 
efêmero. 

Deixe passar o que não dura. 
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Acolha a vibração do Éter Um na Coroa do coração e no Templo do Templo, aí, onde a Vida 
não seca, jamais, aí, onde a Vida não pode opor-se a ela mesma, nem competir, sob qualquer 
forma e em qualquer ação. 

Eu o convido na Dança do Silêncio. 

Eu o convido a preparar sua Casa, para finalizar sua Ascensão às Moradas do Pai. 

Escute e ouça, não, unicamente o que eu lhe digo, mas, bem mais, o que se desenrola no 
Templo de nossa união e de nossa comunhão. 

Para isso, nada mais deixe do que a Alegria aparecer e emanar na permanência do instante 
presente. 

Filho de Verdade, deposite, atrás de si, o que você passou, deposite, atrás de si, a ilusão de 
todo sofrimento. 

Seja livre e permaneça leve na densidade do Espírito, na Presença da Verdade. 

Esqueça-se, para aparecer-se, a si mesmo, na glória de sua Ressurreição, aí, onde nada do 
que passou em sua vida e em suas vidas possa frear nem refrear a Ação da Graça que você é. 

Então, ouça e escute o Coro dos Anjos depositar-se em seu Templo e em cada célula desse 
corpo efêmero, e em cada ponto de Luz de seu corpo de Existência. 

Aí se encontra o que sempre o saciará. 

Aí se encontra o que jamais pode opor-se. 

Reencontre-se, repouse no sopro do Verbo, permaneça aí, onde você está, porque aí é seu 
único lugar, o que quer que lhe diga sua pessoa, o que quer que lhe diga o que resiste, o que 
quer que lhe diga o que se manifesta. 

Nada mais procure do que ser o que você é e, para isso, você deve colocar-se, você deve 
depositar tudo o que não é verdadeiro, tanto em seus sentidos como em seus males, tanto em 
suas feridas como em suas alegrias, porque o que você é não pode ser ferido, de maneira 
alguma, e de modo algum. 

Só a ilusão de sua própria projeção leva-o a crer e a aderir nisso. 

O Espírito do Sol pede-lhe para em nada acreditar, acolher, para isso, o que apaga toda 
crença, toda ideia e todo efêmero. 

Coloque-se. 

Venha a mim, como eu venho a você, porque o Espírito de Verdade leva-o a Ele e, portanto, a 
você, sem qualquer falha e sem qualquer desvio, em linha reta, na qual o ponto de partida e o 
ponto de chegada confundem-se na mesma ressonância e na mesma intensidade, porque você 
jamais partiu, porque não há qualquer lugar aonde chegar, em outro lugar que não aí, onde 
você está. 

Então, aceite o Beijo de fogo de Cristo pelo Espírito do Sol, pela ressonância de seu coração e 
pela aquiescência definitiva à verdade do Amor. 

Nisso, você se reconhecerá, na integralidade, como a Semente de Estrela e a Estrela que você 
é, para acolher a Estrela em seu céu, que vem cumprir o Juramento e a Promessa. 

Desperte! 

Não durma mais, jamais, no que sofre e que resiste. 

Torne-se adepto total da beleza da Verdade, de sua Beleza e de sua Verdade. 
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Não deixe mais, jamais, qualquer circunstância do efêmero vir circunscrever o Fogo de seu 
Amor. 

Ao contrário, nutra-o de meu Espírito, nutra-o da quietude, de sua certeza da Presença dele, de 
sua vinda, porque ele se descobre, enfim. 

Então, você também, descubra-se, sem palavras e sem pensamentos, sem esperar, sem 
aguardar o que quer que seja mais que não o instante do Amor. 

Eu o convido, você que ouve e você que lê, a não mais interrogar-se sobre o que acontece 
fora, o que acontece alhures que não ao centro do centro, porque aí você encontra a Paz, 
porque aí você é saciado, porque aí não pode nascer qualquer outra demanda que não aquela 
de permanecer no instante eterno de sua Presença, da Morada de Paz Suprema, você e eu, e 
cada um de nós, na mesma alegria e na mesma pureza. 

Deixe florescer os frutos do Amor. 

Que seus olhos e sua boca não vejam, jamais, outra coisa que não o Amor ou a resistência ao 
Amor. 

Nada mais veja e deixe-se tomar pela Vida. 

Tudo o que passa e tudo o que passou não poderá resistir ao seu apagamento pela Obra no 
Branco. 

A Nova Eucaristia trabalha, já, em você, e dá-lhe, por momentos, por instantes ou de maneira 
permanente, a explosão de Alegria daquele que se reencontra e reconhece-se em todas as 
coisas, em todo ser, em toda situação como em toda dimensão, mesmo aí, onde você está, 
ainda, aparentemente. 

Nada nutra do que se opõe ao Amor, nem preste, mesmo, mais atenção a isso. 

Você deve inclinar-se para o que você é, para soltar o que pode, ainda, estar tenso. 

Porque a tensão do Amor faz ressoar o Amor, no mais profundo de seu coração e toma todo o 
lugar. 

Aí está o bálsamo verdadeiro, porque ele cura sem vestígios e sem dores e sem sequelas, o 
que você é. 

Porque o Amor remove de seus olhos o que pode impedi-lo de ver o Verdadeiro. 

Porque o Amor remove de você todo sentimento de ser limitado e confinado nesse corpo ou 
nessas regras desse mundo. 

Lembre-se de que você é bem mais do que tudo o que você pode acreditar ainda. 

Lembre-se de que você é bem mais do que a aparência que aparece nesse mundo, em sua 
consciência. 

Acolha. 

 

…Silêncio… 

 

Sinta, então, a Vida, em sua exuberância e seu Silêncio. 

Sinta a Vida que emana e flui em todas as coisas, em todo átomo, em todo planeta. 

Qualquer que seja a escala, não há diferença, há apenas o Amor, em suas diferentes 
expressões. 



49 
 

Eu o convido a escutar a sinfonia da Liberdade, aquela que encadeia bem mais do que 
palavras e sons, aquela que encadeia e religa a Liberdade eterna e a Liberdade total, sem 
regras, sem leis e sem imposições, porque a Graça não pode ser ordenada nem limitar-se a 
uma forma ou a uma consciência. 

Acolha o Espírito do Sol que vem embainhar seu coração com uma coroa de alegria, aí, onde 
tudo é Evidência e onde dança o Silêncio. 

Eu o convido ao Amor infinito do que é infinito, nem mesmo definido, porque Livre, de instante 
a instante, que acolhe a Vida na mesma Alegria do contentamento da Verdade. 

Coloque-se e ouça-se. 

Deixe-se vivificar e ressuscitar. 

O Canto do Amor em seu coração embainha da alegria do Espírito do Sol que celebra a Nova 
Eucaristia, aqui mesmo, aí, onde você está, aí, onde você lê, aí, onde você ouve. 

Tenha-se tranquilo. 

Funda-se em mim, como eu me fundo em você. 

Ouça seu coração, escute-o, porque ele dirá, sempre, a Verdade e a Beleza. 

Porque, se você me ouve, você percebe e recebe Cristo, reconhecendo-se Nele, Ele se 
reconhece em você, para fazer o milagre de uma única coisa. 

Assim é o milagre da Vida. 

E aí, além das palavras pronunciadas e recebidas, ouça o que, justamente, não pode ser 
colocado em palavras. 

Não se mova mais. 

 

…Silêncio… 

 

Você quer desposá-Lo, você quer ser Seu «amigo», como o amigo de cada um? 

Deixe a evidência de sua resposta florir em seus lábios e cintilar em seu olhar, quando Ele se 
portar sobre as coisas e os seres de seu mundo, como de qualquer mundo. 

Porque, aí, no Amor, nada há a preservar, porque o que consome nada mais queima do que o 
que é consumível e efêmero. 

O Amor é um Fogo que consome sem fim, sem limite, e que o sacia e que o assenta no 
Silêncio de sua Eternidade. 

Se você ouve além do que eu digo, então, seu coração pode apenas saltar para reencontrar o 
Espírito. 

Você que está aí, você que ouve e você que escuta, escute apenas isso, não, unicamente, com 
seus sentidos, não, unicamente, com seu intelecto, mas, bem mais, no segredo de seu Templo, 
aí, onde queima a Luz eterna da Verdade, que nada pode apagar e fazer desaparecer. 

O que quer que você pense disso e o que quer que você acredite, experimente-o no cadinho 
do Amor e forje-se não uma opinião, mas forje-se na sua Verdade, que não permite mais 
opinião, que não dá mais ideias, mas é, simplesmente, a Evidência do que você é. 

Nada mais seja do que esse coração de Amor que transborda de seu Templo e que nutre tudo 
o que se apresenta, por qualquer sentido que seja, por qualquer interação que seja. 
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Deixe-se amar, porque essa é, ao mesmo tempo, sua natureza, sua Essência e sua 
manifestação. 

Assim é o Último Apelo daquela que vem dizer-lhe: «Você é meu filho. Você é aquele que eu 
amei e que eu amo, como cada um de meus filhos, seja o primeiro deles como o foi Cristo, seja 
o último daquele que resiste e opõe-se ao Amor pelo medo de sua falta. De um extremo ao 
outro, você é o Alfa e o Ômega. Você é o Caminho, a Verdade e a Vida, a partir do instante em 
que a humildade, a partir do instante em que você se sinta responsável por sua vida e de tudo 
o que chega no campo de sua consciência. Porque nada mais há do que você, porque você é o 
mundo, mesmo se pareça apresentar-se a você uma distância e uma separação entre o que 
você considera ser você e o conjunto do resto do mundo. Mas o conjunto do resto do mundo 
são apenas outras facetas de você mesmo, quaisquer que sejam, as mais detestáveis como as 
mais agradáveis. Lembre-se disso, pela graça do Amor e do Espírito do Sol.». 

Amado do Um e filho do Um, tudo isso renasce em você, não há atraso, não há avanço, há 
apenas o tempo que é perfeito, a cada segundo e a cada um de seus sopros. 

Disso você não pode esquecer-se, a partir do instante em que você o deixa eclodir, porque 
você é, antes de tudo, a Vida, além de toda forma e de toda dimensão. 

Entre em você, porque você está por toda parte em você, mesmo se você não o veja. 

Na Graça do instante, no silêncio de minhas palavras, doravante, vamos instalar-nos no 
Contentamento eterno do instante presente. 

Aí, onde nenhuma palavra pode ser dita nem mesmo ouvida, onde só é visto e ouvido o Amor e 
a Beleza. 

Aí, agora, escute o Silêncio, escute o Canto do Amor que supera todo sentido. 

Aí, agora, você, que lê e você, que ouve, eu me calo. 

 

…Silêncio… 

 

De novo e novamente. 

 

…Silêncio… 

 

Permaneça aí comigo e em mim, como eu estou em você. 

Não se mova. 

 

…Silêncio… 

 

Não se mova. 

 

…Silêncio… 

 

Não se mova. 
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Deixe a Dança do Silêncio afirmar a Graça. 

Deixe o Paráclito descer e emergir. 

Deixe o Néctar do Senhor subir em seus pés lavados de toda contaminação. 

Nada retenha do que o percorre, deixe atravessar, deixe o fluxo da Vida estabelecer-se. 

…Silêncio… 

E aí, agora, eu selo a Eternidade em sua Presença de Vida, em nome de Cristo, em nome da 
Beleza e da Liberdade. 

Você que vive, eu o amo. 

 

…Silêncio… 

Eu deposito em você a minha Presença. 

…Silêncio… 

 

O Espírito do Sol saúda-o. 

Eu lhe peço, simplesmente, para permanecer na quietude, após o meu Silêncio, alguns 
instantes. 

 

…Silêncio… 

Até breve e até sempre. 

…Silêncio… 

 

LI SHEN -A Dança da Onda – Elemento Água  

 

https://www.youtube.com/watch?v=u6uJwmsF7y4 

  

http://mensagensdeamor.brluz.net/2015/05/a-danca-dos-elementos-terra-ar-agua-e-fogo.html
https://www.youtube.com/watch?v=u6uJwmsF7y4


52 
 

A Sequência dos 3 primeiros movimentos:  Terra, Ar e Água

 

https://www.youtube.com/watch?v=dkIPMU23sYg 

 

MARIA – Eu venho portar as águas do alto 

 

Eu venho portar as Águas do Alto. 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. 

Eu venho juntar-me a vocês, vocês, que estão aqui e que me escutam, ou em outros lugares, 
vocês, que me lerão. 

Eu venho juntar-me a vocês, em uma efusão de Amor, para reuni-los, reunir-nos, neste último 
dia, última preparação para os seus reencontros, reencontros do que vocês são, de toda a 
Eternidade. 

Eu venho abençoá-los, em companhia das doze Estrelas e do Espírito do Sol. 

Eu venho convidá-los à Dança da Vida, Aqui e Agora, em uma dança unida, a Dança do Um, 
do Um que nós somos, todos. 

Nós viemos portar-lhes, eu e as Estrelas, aos seus pés, em seu coração, as águas do alto. 

Nós viemos fusionar com vocês as águas de baixo, águas portadoras da Vida, águas 
plenitudes de Alegria, porque é o reconhecimento a si mesmo. 

Meus filhos, meus queridos filhos, tanto Amor que vocês são, tanto Amor espera-os. 

Então, deixem-me, eu, que reconheço os meus filhos, lavar suas vestes, deixem-me lavar os 
seus pés. 

Eu venho, simplesmente, na alegria de nosso coração, todos Um, ao som da Dança da Vida, 
regozijar-me de nossos reencontros. 

Então, aqueles de vocês que duvidam, ainda, que procuram, deixem-se embalar, não por 
minhas palavras, mas pela vibração que elas portam. 

https://www.youtube.com/watch?v=dkIPMU23sYg
http://mensagensdeamor.brluz.net/2015/05/ensinamentos-de-maio2015-maria.html
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Até o último, eu esperarei e, em minha graça, eu venho portar, ainda, essa notícia de seu 
despertar muito próximo. 

Por que continuar, ainda, nos medos, por que hesitar, quando o que vocês são está aí, bem aí? 

O Espírito do Sol, entre nós, ressoa cada uma de suas células, chamando, chamando-os, 
ainda, a reconhecerem-se. 

Então, permitam-me, vocês, que estão aqui ou em outros lugares, fundi-los no silêncio, alguns 
instantes, com minhas palavras, não para abandoná-los, mas, bem mais, para estar mais 
presente, presente a si mesmo, nesse silêncio que é, de fato, apenas o som da Vida. 

 

…Silêncio… 

 

As águas do alto atravessam os seus véus e unem-se às águas de baixo. 

Não há barreira para ela, tal um fogo, ela dissolve tudo o que encontra na passagem. 

Se isso pode parecer, ainda, brutal, saibam apenas que isso é apenas a Vida, o Amor de 
minha Graça, para desvendá-los a si mesmos, nesses últimos tempos. 

O Feminino sagrado reencontra seu lugar, sua realeza. 

Todos e cada um podem, agora, vivê-lo, descobri-lo, se isso ainda não foi feito. 

E eu posso certificar então, a alegria que cada um, se isso ainda não foi feito, poderá 
experimentar. 

Tanta alegria, que mais nenhuma dúvida sobre o que é, em verdade, poderá existir, doravante. 

 

…Silêncio… 

 

Meus filhos, a Vida está aí. 

A partir de agora, deixemo-la trabalhar e deixemo-nos dançar com ela, deixem-se deslizar nas 
ondas, o que quer que a Vida possa trazer-lhes, apresentar-lhes. 

Quer seja a alegria, a dor, o sofrimento, veja isso do mesmo modo. 

E a Graça que eu revelo pode, justamente, se vocês recorrem a mim, portá-los, durante esses 
tempos que podem restar, ainda difíceis. 

Eu mesma e as Estrelas estamos aí, sempre presentes, em seu coração, ou no Canal. 

Não hesitem em chamar-nos. 

 

…Silêncio… 

 

Nesses tempos que seguem, eu venho reconhecer, e fazê-los reconhecer o Amor que vocês 
são. 

 

…Silêncio… 
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Nesses tempos que seguem, eu venho despertar meus filhos que dormem, ainda, porque o 
Apelo está próximo. 

Eu venho chamar a todos, Aqui e Agora, para reencontrar-se, para ver-se, tal como vocês são, 
em Verdade. 

Vocês são eu e eu sou vocês. 

E, uma vez que esse Amor é Um, então, eu me deixo tomar em seu coração. 

Venham fundir-se no meu, desapareçamos, juntos, nesse Silêncio majestoso, nesse Silêncio 
real de quem vocês são. 

 

…Silêncio… 

 

Venham, meus filhos, deixem-se portar por minha Graça. 

Eu venho embalá-los e cantar-lhes a alegria de seu Amor, a alegria do que vocês são. 

 

…Silêncio… 

 

Eu venho procurar o que pode restar, ainda, de véus, que podem impedi-los de ver sua 
realidade. 

 

…Silêncio… 

 

Eu venho procurar seu coração, não para mim, mas para vocês. 

 

…Silêncio… 

 

Na Graça, eu os chamo. 

 

…Silêncio… 

 

Ao Amor que vocês são, despertem, acordem. 

Não esperem o momento final de meu Apelo. 

 

…Silêncio… 

 

E deixem-se penetrar, inteiramente, sem qualquer negociação, pela Vida. 
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…Silêncio… 

 

Retirem-se e, simplesmente, vejam revelar-se a magnificência da Vida. 

 

…Silêncio… 

 

Meus queridos filhos, portadora da Vida, eu venho convidá-los, a vocês mesmos, a portarem, 
doravante, essa Vida, a celebrarem… e dançarem, em uníssono, em uníssono ao Um 
reencontrado. 

 

…Silêncio… 

 

Eu lhes proponho alguns instantes de efusão, juntamente com as Estrelas e o Espírito do Sol. 

… Efusão vibratória… 

A Água e o Fogo casam-se, para não fazer mais do que Um e revelar-se a si mesmo, em todo 
o seu esplendor… fonte de toda criatividade, fonte de toda a vida… aí, onde vocês estão e o 
que vocês são… 

 

…Silêncio… 

 

Nossas embarcações estão próximas de vocês, e nós estamos cada vez mais próximas. 

Talvez, alguns possam, mesmo, ver-nos… e isso apenas anuncia a alegria de nossos 
reencontros, apenas o fim desse confinamento, apenas a Liberdade, enfim, revelada… e é 
nesse sentido que nós estamos todos Aqui e Agora. 

 

…Silêncio… 

 

Meus queridos filhos, esse mundo termina, toma fim, mas não é uma finalidade, em si. 

É, simplesmente, a renovação, o novo, para uma nova Vida. 

Para a Vida que vocês são, simplesmente, e que vocês sempre foram. 

Então, digam «sim», simplesmente, a si mesmos, porque é, efetivamente, a si mesmos que 
vocês se oferecem. 

 

…Silêncio… 

 

Meus filhos, eu permanecerei até o último instante com vocês, em seu coração, próxima de 
vocês, para acompanhá-los a essa última Ressurreição. 
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Então, se vocês têm, ainda, necessidade de uma Estrela, de uma Irmã ou de mim mesma, 
saibam que minha Graça está em plena ação. 

 

…Silêncio… 

 

Então, nós lhes dizemos até breve, no Amor e na Graça. 

 

…Silêncio… 

 

 

SRI AUROBINDO 

 

Modificações ligadas ao Face a Face 

Eu sou Sri Aurobindo. 

Irmãos e irmãs na carne, permitam-me comungar em vocês, pela Graça do Espírito do Sol e 
pelo Coro dos Anjos reencontrado, antes de começar a exprimir o que eu vim dizer-lhes, como 
Melquisedeque do Ar. 

Acolhamo-nos, primeiro, na pureza da Verdade. 

… Comunhão… 

Caros irmãos e irmãs, como vocês constatam, certamente, cada vez mais frequentemente em 
suas vidas, desenrola-se certo número de modificações interiores, modificações de percepção 
de sua consciência, mas não, unicamente. 

Existem, também, variações de seus humores, variações de suas emoções, momentos de 
grande paz e momentos que lhes parecem completamente ao oposto. 

Isso se desenrola neste período e, como vocês sabem, corresponde, diretamente, ao Face a 
Face. 

Isso corresponde, diretamente, ao que há a transformar, a transmutar no efêmero, e que faz, 
ainda, resistência. 

Eu não voltarei a isso, mas atraio a sua atenção ao fato de que, neste período e nestes 
tempos, é preciso, efetivamente, compreender que, em face de uma dissonância, qualquer que 
seja, que se produza no campo da experiência de sua consciência, haverá, sempre, dois 
modos de reagir, de proceder ou de solucionar. 

O primeiro dos modos recorre às regras e às leis desse mundo. 

Ele recorre à busca de sentido, à explicação, à necessidade de erradicar, de transformar, mas 
que tem, no controle, na compreensão, na explicação e, também, na certeza, de algum modo, 
que isso vai desenrolar-se como de hábito. 

Se você adota esse primeiro modo, constatará, muito rapidamente, que isso não acontece, 
absolutamente, como de hábito, e que, ao contrário, os mecanismos de resistência podem 
manifestar-se de modo excessivo, nesses casos, e tornar-se muito invasivos. 

http://mensagensdeamor.brluz.net/2015/05/ensinamentos-de-maio2015-sri-aurobindo.html
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Quer isso concirna tanto aos sintomas desse corpo como às inquietações concernentes a 
qualquer domínio que seja, isso se produz em vocês, e vocês podem ter certeza de que, 
quando há resistência, naquele momento, o mental vai apropriar-se do que se desenrola, 
levando-o a ter pensamentos iterativos, concernentes à mesma problemática, com uma 
interrogação que gira em círculos em sua cabeça, que permite, segundo você, encontrar uma 
solução, procurar um sentido ou procurar uma melhoria. 

Isso é válido, é claro, nos casos da vida quotidiana, habitual, tal como vocês a vivem, todos, 
sem exceção alguma, nessa Terra. 

Mas, hoje, as coisas são diferentes, e tornar-se-ão cada vez mais. 

Porque, a segunda escolha, vai tornar-se cada vez mais acessível e cada vez mais evidente a 
você, como foi dito, a partir do instante em que você apreende o que se desenrola no campo 
da Inteligência da Luz e não mais, simplesmente, em sua inteligência consciente, tal como 
você a conhece nesse mundo. 

Assim, portanto, a segunda possibilidade consiste, então, não em chamar, não em pedir, mas 
atravessar isso vendo, claramente, sem nada pedir, mas com a graça da leveza e a graça da 
fé. 

Porque, a partir do instante em que a Luz é pensada, antes de qualquer outra coisa, a partir do 
instante em que o Amor é colocado à frente, há transformação da percepção, quer seja ao 
nível das ideias que emergem em sua consciência, de suas emoções ou, ainda, das frases que 
você possa exprimir. 

Você observará, aliás, como foi dito, que o Verbo que se ativa, pela ação da Água, 
essencialmente, você vai constatar, antes da vinda do Fogo da Fênix, que há a possibilidade 
de falar de dois modos. 

O modo habitual, aquele que você conhece, aquele que você utiliza. 

E, em alguns momentos, parece-lhe estar como inspirado, as palavras fluem e escoam de você 
sem qualquer dificuldade, trazendo um sentido novo e trocas novas, que lhe permitem iluminar 
o que havia a iluminar, limitando as zonas de incertezas, as zonas de indecisão, mas, também, 
os erros. 

A espontaneidade da palavra é a mesma coisa que a espontaneidade do corpo porque, 
naquele momento, a espontaneidade do coração, a espontaneidade do corpo e a linguagem 
transformam-se, todas as três, em Verbo, pela própria vibração, pela ativação de sua 
Lemniscata sagrada, pelos contatos que vocês estabeleceram em diferentes Portas de seu 
corpo. 

Isso se traduz por manifestações cada vez mais tangíveis da Luz, isso já foi dito, mas, também, 
pela compreensão e a vivência direta da influência, não mais, unicamente, da palavra, mas da 
Inteligência que suporta essas palavras e não mais, simplesmente, o mental que suporta essas 
palavras. 

Assim, portanto, em qualquer situação, você será confrontado não a uma dualidade, mas a 
uma possibilidade de observação e de escolha do que decorre do passado, do que decorre do 
que deve morrer, e do que se escoa de você, de modo livre e espontâneo e que corresponde 
ao novo e à sua Ascensão. 

A diferença entre os dois modos tornar-se-á cada vez mais perceptível a você, e cada vez mais 
sensível. 

Isso faz parte do Choque da humanidade, que o leva, frequentemente, a reajustar-se, cada vez 
mais finamente, em face do que quer que seja que sobrevenha no campo de experiência de 
sua consciência. 
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Assim, você poderá, no acelerado, de qualquer forma, a partir do instante em que você não 
entre na resistência concernente à demanda de sentido, de explicação ou de compreensão, a 
partir do instante em que você deixa falar, real e concretamente, seu coração, a Inteligência da 
Luz, então, o choque, qualquer que seja, no decurso de um dia ou no decurso de um dia 
especial da humanidade, não terá, sobre você, qualquer incidência e não provocará qualquer 
confusão nem qualquer possibilidade de encontrar-se, naquele momento, apanhado pelo medo 
ou por qualquer elemento de interrogação que poderia apreendê-lo na estupefação. 

Nisso, você tem sido, efetivamente, advertido, mas bem além da advertência, você começou a 
viver as premissas disso. 

Você começou a viver as manifestações, na evidência de algumas coisas que se produzem em 
sua vida. 

Isso pode ser um sorriso que jamais tenha ocorrido no rosto de um irmão, pode ser um olhar, 
pode ser uma frase, mas pode ser, também, uma mudança radical em sua situação, em todos 
os setores de sua vida, que se produz, à evidência, sem pedir-lhe sua opinião, sem pedir-lhe 
para escolher entre tal ou tal coisa, entre tal ou tal evento. 

Assim, a Inteligência da Luz instaura-se na Terra, como foi explicado por Irmão K, mas isso se 
instaura, também, de maneira ainda mais evidente, no interior de seus campos de consciência 
os mais próximos, em sua vida. 

Você percebe, também, seus desaparecimentos que se produzem de diferentes maneiras e de 
diferentes modos e em diferentes ocasiões. 

A isso você assiste, você o vive. 

Você não pode, naquele momento, enganar-se, de maneira alguma. 

Porque, quanto mais você se apercebe de que segue as linhas de menor resistência, mais 
você aceita escutar a voz interior, a voz de seu Coração de Cristal, mais você será apoiado 
pelo Coro dos Anjos, o que se traduz por uma modificação de sons que você ouve ou, 
diretamente, de sua consciência, naquele momento. 

Você se aperceberá de momentos nos quais você passa na Eternidade, momentos nos quais 
você permanece no efêmero, conforme o que sai de você, conforme o tipo de relação que lhe é 
dada a observar e conforme sua interação com todo evento que sobrevém em sua vida, em 
qualquer circunstância que seja. 

Isso vai desenrolar-se muito facilmente. 

A partir do instante em que você aceita ver, ver o que está além de toda aparência e de todo 
ponto de vista pessoal, como lhe foi dito. 

Esse aprendizado far-se-á muito rapidamente. 

Ele lhe permitirá ganhar em sabedoria, ganhar em paz, ganhar em evidência, e ver 
desaparecer de si toda interrogação sobre o sentido do que se vive, para aproveitar, 
plenamente, a Graça de toda situação, de todo evento de sua vida. 

Então, é claro, você sabe que existem pontos de vista, pontos de vista, mesmo, ao nível 
coletivo, profundamente diferentes entre o que você nomeia seus governos, suas sociedades, 
seus estados, suas nações, grupos de indivíduos estruturados, de qualquer natureza que seja, 
e o ponto de vista individual, daqueles que abrem a percepção a outra coisa que não o que é 
mostrado nesse mundo, de um modo que pode ser, por vezes, espetacular, mas, em todos os 
casos, inédito para aqueles que o vivem, nesse momento, e isso, independentemente de 
qualquer estado vibral preliminar ou de qualquer abertura preliminar. 

Isso faz parte, é claro, você sabe, da Graça. 
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Do mesmo modo, os irmãos e as irmãs humanos – almas – que não têm a capacidade, ainda, 
de ver além de seus véus, pelo medo presente, arriscam entrar em contradição, em 
confrontação e em oposição com aqueles de vocês que teriam descoberto a verdade de seu 
ser, de sua essência profunda. 

Isso pode levar a situações não de perigo, mas nas quais arriscam explodir certo número de 
incompreensões que levam, aí também, a uma solução, quaisquer que sejam as aparências. 

Pelo menos, enquanto esses eventos produzem-se de modo individual ou correspondam 
apenas a pequenos grupos de pessoas. 

É evidente que, a partir do instante em que inúmeras pessoas tiverem assistido às 
manifestações celestes não habituais e inéditas em seu mundo, a solução, naquele momento, 
mudará, porque haverá, realmente, o Choque na revelação total concernente à trapaça da 
humanidade, concernente à ilusão desse mundo e concernente ao retorno da Luz. 

Para isso, você tem sido preparado, de diferentes modos. 

Mas, hoje, sua própria vida, em tudo o que ela lhe dá a viver, prepara-o, o melhor possível e ao 
mais próximo possível do que é exato e próximo da Verdade eterna, se já não é a Verdade 
eterna que você vive. 

Isso vai acontecer de maneira cada vez mais recorrente, e cada vez mais intensa, que apenas 
lhe deixa, ao final, pouco tempo para refletir, apenas pouco tempo para pensar, apenas pouco 
tempo para analisar, mas que lhe dá, sem parar, acessos mais intensos ao contentamento e à 
Paz, para além de qualquer discussão, para além de qualquer confrontação e de qualquer 
questionamento. 

São esses momentos que devem ser procurados, porque é na manifestação deles que se 
encontra a maior das capacidades para superar a ilusão da pessoa, no momento vindo, se 
esse já não tem sido o caso para você, nesses alguns anos. 

Então, há apenas que ficar tranquilo, mais do que nunca, apenas que deixar ser. 

Há apenas que não querer apreender-se de qualquer situação que seja, mas deixar, realmente, 
o fluxo e a torrente da vida, em sua leveza, levá-lo para onde é sua Morada, sem resistir, sem 
opor o que quer que seja. 

Então, é claro, nós lhe falamos, frequentemente, de obrigações sociais, morais, afetivas, tais 
como elas têm sido construídas nessa sociedade, aí onde você está. 

Mas, mesmo isso, eu o lembro, é chamado a dissolver-se, devido, mesmo, à evolução das 
consciências, quer elas estejam em acordo ou na resistência, ninguém poderá ignorar que há 
mudança no ar, que há mudança no ar, antes que haja mudança no céu. 

E isso se produz em você, e, nisso, vocês serão cada vez mais numerosos, como, também, foi 
dito, a senti-lo, a exprimi-lo, sem poder, necessariamente, ali colocar imagens claras, mas, em 
todo caso, vocês terão esse sentimento de iminência do que se produz, acompanhado da 
Graça, acompanhado da intensidade e da importância do momento, que prepara, de algum 
modo, o Apelo de Maria, que estabelece uma forma de silêncio da consciência, tanto para 
aqueles que estão na resistência como para aqueles que estão no acordo. 

Aí, estarão reunidas, então, as condições ideais para realizar o que nós esperamos, todos, com 
vocês: o Apelo de Maria. 

Até lá, seja humilde, seja firme em seu destino interior, que não é outro que não aquele do Aqui 
e Agora. 

Não procure além do que lhe é dado a ver e do que lhe é manifestado. 
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Mesmo se isso concirna a eventos importantes de suas linhagens, elementos importantes de 
compreensão, não se atrasem nisso, não se glorifiquem, mas deixem, simplesmente, a 
informação escoar-se através de você. 

Porque, se você deixa passar essas primeiras informações ligadas às manifestações das 
linhagens ou a qualquer outra manifestação sensível que sobrevenha em seu Canal Mariano 
ou na vibração de uma de suas Coroas, você atravessará, aí também, isso que, eu o lembro, 
está inscrito na ilusão da pessoa, e penetrará, então, diretamente, no que lhe foi anunciado, em 
parte, ou seja, o Triângulo da Nova Eucaristia. 

Você viverá, naquele momento, o Coração de diamante, com seus vinte e quatro triângulos e 
sua projeção ao nível do corpo de Existência, no conjunto do corpo de Existência. 

Você apreenderá, então, o que é a animação de tal elemento. 

Você apreenderá o sentido da co-criação consciente, não mais, unicamente, no mundo em que 
você vive, mas, também, em circunstâncias específicas que lhe dão acesso ao outro lado do 
espelho, aí, onde não há mais problema e onde há apenas Evidência. 

Tudo isso você vive, se já não é o caso, ou vai viver, de modo cada vez mais intenso, eu repito, 
qualquer que seja o estado de suas resistências, ou seja, qualquer que seja o estado de Graça 
ou de Abandono ou, ainda, de oposição à Eternidade que vem a você. 

Cada um de vocês passará, sucessivamente, por estados diferentes. 

Só aqueles de vocês que estão estabelecidos, com firmeza, na Infinita Presença, na qual eles 
não desapareceram, na qual eles se mantiveram, mas, simplesmente, sem que nada mais 
aflore à consciência – há apenas a consciência do corpo, mas ela não responde – nesses 
casos, o que quer que aconteça nesse estado, há a mesma transcendência que se 
manifestará, o que quer que se desenrole, o que quer que possa produzir-se cinco minutos 
antes, como estresse, como evento desencadeador ou como perturbação. 

Tudo isso você vai viver, com cada vez mais acuidade, o que lhe proporciona posicionar-se, de 
maneira mais direta e mais brutal, em alguns casos. 

Você passará, assim, oscilando, cada vez mais rapidamente, do Eterno ao efêmero, até o 
momento em que a sobreposição tornar-se-á tão evidente, que você se aperceberá de que não 
pode mais existir a mínima diferença em cada instante de sua vida. 

O que quer que se desenrole, o que quer que se produza, mesmo se haja necessidade de 
falar, de mostrar-se de modo não Amor para o olho da personalidade, isso se produzirá sob o 
olho da consciência e, aí, não há mais problema em relação a qualquer pessoa ou a qualquer 
personalidade. 

Isso você viverá, com cada vez mais graça e leveza, a partir do instante em que o tiver 
reconhecido. 

Então, todo sentimento, toda ideia ou todo conselho que o levaria a afastar-se disso, ou seja, 
da manifestação da Graça da Luz e da Evidência do Amor seria apenas contrário à Verdade 
Final e à Verdade Una da Lei de Graça. 

De fato, as circunstâncias globais de sua vida, quer seja com seus próximos como com suas 
relações as mais distantes, serão feitas apenas para perguntar-lhe, de maneira incessante: 
«Você quer ser a Graça ou você quer ser a resistência?», o que leva à concretização do que foi 
chamado, pelo Comandante: o medo ou o Amor. 

Não mais, unicamente, em conceito, não mais, unicamente, quando de estados místicos ou 
experiências extraordinárias de suas vidas, mas, bem mais, como um estado permanente que 
se mede, a cada instante, pela capacidade para estabelecer a fluidez da Luz e da Unidade sem 
esforço, sem alinhamento, sem, mesmo, pensar nisso. 
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Isso se tornará evidência e sua nova verdadeira natureza em manifestação nesse mundo. 

Isso mudará seu olhar, mudará seu mecanismo de pensamento, seus mecanismos de reação, 
mas, também, seus mecanismos de interação com as situações como com cada um dos 
irmãos e irmãs que você vai reencontrar ou que já reencontra. 

Tudo isso vai concorrer para levá-lo à sua Morada de Eternidade, aquela que é sua, durante 
este período de transição, antes da Liberação final. 

Tudo isso se abre a você. 

Tudo isso não tem que ser procurado, tudo isso tem que ser aquiescido e acolhido com a maior 
das Humildades, com a maior das Clarezas, com uma Profundidade na qual nenhum vestígio 
do que possa colocar-se pode manifestar-se. 

Assim, o conjunto de sua vida tornar-se-á Graça e Evidência. 

Mesmo o que, até agora, podia sentir-se e parecer-lhe difícil ou, em todo caso, que se opunha 
à sua Luz, à sua Liberdade ou à sua Autonomia, afastar-se-á diante do sentido profundo que 
lhe era escondido, do que foi conduzido até esse prazo, até essa relação ou até essa situação, 
sem colocar-lhe questões, sem pedi-lo, sem, mesmo, pensar nisso, sem, mesmo, esperá-lo. 

Aí está a Evidência da Graça, a Evidência da Luz e a Evidência do Amor. 

Porque, onde você põe o Amor, onde Cristo está presente, como lhe foi dito, bem, há um 
bálsamo, há realidade da ação mágica no sentido o mais elevado, ou seja, transmutatório da 
Luz e da Doação da Graça. 

Tudo isso é uma celebração de cada minuto de sua vida, que não lhe permite mais estabelecer 
diferença entre os momentos de alinhamento, de meditação e os momentos nos quais você 
realiza suas tarefas quotidianas, comuns ou, ainda, no que você tem a solucionar ou organizar. 

Assim você poderá posicionar-se, cada vez mais facilmente, assim você poderá, cada vez 
mais, afinar, claramente, o lugar no qual você está, sem colocar-se a menor questão. 

O mundo estará em você, nós estaremos em você, na totalidade, e você mesmo terá se 
tornado o mundo e estará em comunhão com o Espírito da Graça, ou seja, o Coro dos Anjos e 
o Espírito do Sol. 

Tudo isso está à disposição. 

No que concerne ao Coro dos Anjos, basta-lhe, se já não foi feito, senti-lo uma vez para ali ter 
acesso à vontade e, eu diria, à profusão. 

É aí que a Graça está em seu máximo. 

É aí que a Graça torna-se aparente e, depois, efetivamente, eu diria, desencadear algumas 
reações hostis para aqueles de seus irmãos e irmãs que estariam apenas adormecidos e não, 
ainda, despertos. 

Não se inquiete com isso. 

Continue a permanecer assim, deixe emanar o que deve emanar. 

Não há preço a pagar bastante forte para ser o que você é. 

Cabe a você aperceber-se disso, cabe a você manifestá-lo, em toda liberdade, em toda 
responsabilidade, em sua consciência, em sua alma, se ela ainda está aí, e em seu Espírito de 
Verdade. 

Porque o Espírito Santo e a Ascensão são os dois mecanismos que se juntam, em você, 
durante este período, o que dá a viver o coração, inteiramente, em seu sentido, sua essência e 
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sua manifestação a mais pura e a mais potente dos universos, em qualquer dimensão que 
seja. 

Ao encontrar isso, mais nenhuma predação poderá exercer o que quer que seja em sua 
Liberdade e sua Autonomia. 

Você estará nesse mundo, você estará sobre esse mudo, mas você não será, seguramente, 
desse mundo. 

Isso lhe dará um peso, isso lhe dará um vigor e uma força a nada similares, o que o leva, 
também, a reposicionar-se, a cada minuto, a cada reencontro, a cada oportunidade, em mais 
Graça e Evidência, e a deixar cair os mecanismos de defesa e de reação que eram comuns na 
humanidade, concernentes ao sentido moral, ao sentido social e ao sentido emocional. 

Você não dependerá mais de qualquer circunstância. 

E, naquele momento, você sentirá, em si, um sentimento bizarro, no qual não pode existir 
qualquer falta, no qual você parece pleno, no qual tudo lhe parece tanto dançar a evidência, 
que nada há a acrescentar no que se desenrola na sinfonia da Vida. 

Há apenas que deixar escoar-se o que se escoa. 

Nesses instantes, a Graça instala-se. 

Ela se revelará, cada vez mais. 

Ela se tornará, em um tempo que é variável segundo o que você observará no 
desenvolvimento de sua Merkabah interdimensional, ao nível do que se desenrola em sua vida, 
em seu corpo, em seus sentimentos, em suas emoções, até em seus pensamentos e, mesmo, 
em seus encontros, o que lhe dá a ver – é claro, e isso foi dito também – os aspectos os mais 
invisíveis de seu mundo até agora. 

Você se tornará capaz de ver todas as coisas que lhe foram escondidas, a partir do instante em 
que não resiste mais, a partir do instante em que você não se opõe mais, mesmo de uma 
maneira inconsciente ou sutil, à realidade do Amor, por medo, por ignorância, mas pouco 
importa, mesmo isso desaparecerá. 

Porque a intensidade do Amor, sua explosão e sua revelação na superfície desse mundo faz-
se cada vez mais potente. 

Então, é claro, a sombra debate-se. 

Aquela que tem medo, aquela que não se reconhece na Luz, quer seja ao nível dos homens, 
dos países, das situações. 

Mas tudo isso está morrendo. 

E, como você sabe, antes que o que está morto esteja, realmente, morto, há sobressaltos, há 
agitações, há movimentos finais, há coisas que não concernem mais ao que já está aí e que, 
no entanto, podem, ainda, manifestar-se nos campos da consciência. 

Mas isso não deve alterá-lo, de qualquer maneira que seja. 

Você descobrirá o que é, realmente, naquele momento, não acreditar no Amor, mas viver o 
Amor, completamente, quando a Evidência torna-se cada vez mais clara e cada vez mais 
aparente. 

Então, naquele momento, seu coração terá, definitivamente, virado a porta de todas as ilusões. 

Você estará na plenitude do instante, que nada teme nem nada espera, mas que já está tão 
bem no instante que o sentido de toda busca aparecerá a você como estéril. 
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Você saberá, naquele momento, que tudo está consumado para você, se esse já não é o caso, 
e que tudo se consuma, também, na escala do mundo, o que leva ao momento coletivo de que 
temos falado há muito tempo. 

Alinhemo-nos, ainda, um momento, no Coro dos Anjos, pelo Espírito do Sol, e deixemos 
trabalhar a penetração do que eu lhes dei, em cada uma de suas células, em cada uma de 
suas consciências, antes de prosseguir. 

 

…Silêncio… 

 

Eu terminarei a minha intervenção, antes de deixar-lhes a palavra para eventuais 
questionamentos, por esses alguns conselhos, no que se desenrola para cada um de vocês, 
em qualquer setor que seja. 

O primeiro dos conselhos, o mais difícil para vocês, talvez, é parar – se vocês já não viveram a 
totalidade da Luz – de refletir, de pensar, de cogitar, de saber se isso é bem e mal, de colocar-
se, de qualquer forma, o problema da hesitação e da escolha. 

Vocês vão observar que, em suas vidas, vão aparecer-lhes, mesmo se sua hesitação seja 
muito intensa, coisas que vão aparecer-lhes cada vez mais evidentes, nas quais se encontra a 
escolha da Luz. 

Vão para lá, mesmo se isso lhes pareça incongruente e se lhes pareça não depender de vocês. 

O Segundo dos conselhos será para estarem atentos, não tanto como um observador, mas ver, 
simplesmente, como se desenrola o humor em seu dia, em função das tarefas, das ocupações 
que vocês têm, as obrigações que vocês têm. 

Identifiquem aquelas que os põem na resistência, quer seja por um sentimento de fadiga ou um 
sentimento de esgotamento ou por qualquer outra coisa que se manifeste e venha incomodar 
sua consciência. 

Observem isso e retirem-se da pessoa e deixem fazer-se o que há a fazer no âmbito da 
pessoa. 

Vocês não são concernidos por isso. 

Isso os levará, aí também, com cada vez mais possibilidades, a ver a pessoa desempenhar 
seu papel de teatro, sua peça de teatro. 

Aí também, vocês constatarão que o papel do observador, se vocês aceitam não analisar, mas 
perceber o que se desenrola no instante presente, no Aqui e Agora, então, vocês terão mais 
facilidade para não serem implicados, se posso dizer, pela pessoa, no que se desenrola, mas 
totalmente implicado no que se desenrola pela ação da Luz e da Graça e da Evidência para 
vocês. 

Assim vocês conseguirão não mais escolher, mas ir, diretamente, para onde é mais fácil, para 
onde o Amor é onipresente, onde a Luz vibra, onde não há dificuldade. 

Assim, portanto, mesmo as situações que lhes pareciam impossíveis a viver, após algumas 
escolhas que vocês podem considerar, para a pessoa, como dolorosas, vocês se aperceberão 
de que sobrevém uma liberação quase instantânea. 

Isso pode produzir-se, mesmo, antes da passagem ao ato de uma decisão. 

Frequentemente, isso se produz assim que vocês tenham, realmente, decidido em sua cabeça. 
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Isso lhes permitirá, justamente, diferenciar o que se faz, realmente, pela Graça e que se torna 
instantâneo, e que continua a resistir, que os convida, sem parar, a hesitar e a levar a efeito 
uma decisão, pesando, sem parar, o pró e o contra, culpando, lamentando ou não ousando. 

E vocês verão, naquele momento, o lugar que toma o medo e o lugar que toma o Amor. 

E vocês não terão mais qualquer dúvida sobre o lugar onde está o Amor e o lugar onde está o 
medo. 

Isso lhes dará a posicionar-se, efetivamente, cada vez mais claramente, aqui mesmo, no 
efêmero, na Eternidade. 

Sobrepondo-se, cada vez mais evidentemente, seus corpos efêmeros e seu corpo de 
Eternidade. 

Isso corresponde, realmente, à Ascensão; isso corresponde, realmente, ao que se desenrola, 
nesse momento, e prepara o acolhimento de Cristo e o acolhimento de Maria, não mais, 
unicamente, em seu Templo, mas revelado a esse mundo pela voz de Maria e, em um segundo 
tempo, pela compreensão direta do que representou Cristo como matriz Crística que vem 
dissolver a matriz de ilusão e de confinamento. 

Se você identifica como conselho o que se desenrola em sua vida desse modo, você terá cada 
vez menos dificuldade para não deixar seu mental tomar a dianteira, para não deixar o 
sofrimento apertar seu coração, enquanto seu coração é o lugar no qual todo sofrimento é 
abolido. 

Isso depende, unicamente, de seu posicionamento, dos medos que, talvez, não tenham sido 
vividos ou, ainda, dos hábitos que não estão apagados diante da Liberdade da vida e diante da 
Autonomia de seu corpo e de sua consciência. 

Tudo isso você verá ou, então, você se oporá, cada vez mais, e, naquele momento, o 
desequilíbrio será tal, que você deverá render-se à evidência no que faz a Luz, no que é o 
Amor e no que ele realiza, mesmo nesse mundo, e que não era possível até então. 

Aí estão os alguns elementos que eu queria dar-lhes. 

Então, lembrem-se de que vocês passarão em cada uma das etapas, por vezes, no mesmo 
dia, que eu havia comunicado quando da descrição do Choque da humanidade. 

Isso não tem qualquer importância e não deve nem encorajá-los a trabalhar em si ou, ainda 
menos, entrar na culpa. 

Simplesmente, se vocês observam isso como um vai e vem natural da vida, não sofrerão mais 
desse vai e vem, porque vocês permanecerão, obviamente, estabelecidos na Morada de Paz 
Suprema, na Paz e na Felicidade de sua Presença no instante presente. 

Qualquer problemática que se apresente a vocês, quer seja em particular, pelas oposições 
daqueles de nossos irmãos e irmãs que não estão, ainda, despertos, quer seja por eventos 
climáticos, geofísicos ou, ainda, sociais, vocês manterão – vocês os verão – a mesma 
equanimidade, o mesmo Amor e a mesma Paz. 

Não como uma renúncia, mas, bem mais, como uma visão real do que se desenrola, do que se 
produz e do que se realiza para a humanidade. 

 

…Silêncio… 

 

Na presença do Espírito do Sol e do Coro dos Anjos, eu escuto, agora, o que pode emanar de 
seu ser. 
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…Silêncio… 

 

Se nenhuma interrogação sai de sua Presença, é que sua Presença está no instante presente, 
na Infinita Presença ou na Morada de Paz Suprema. 

Nessa Evidência, no Coro dos Anjos e no Espírito do Sol, cada uma das Presenças é 
magnificada e sublimada. 

Cada um de nós, aqui, como quem lerá, de qualquer plano que seja, comungará ao Coro dos 
Anjos e ao sopro da Verdade, que atiça, agora, o Fogo do Amor e o Fogo da Liberdade, que 
chama, sem falhar, o retorno da Fênix no solstício de verão. 

Nesse estado de Paz e de vacuidade, nesse estado de plenitude e de intensidade, eu selo, em 
vocês, com o Coro dos Anjos, assim como do Espírito do Sol, o beijo da Eternidade, 
acompanhado de minha Luz Azul e do Canto da Águia. 

Nisso, isso se faz. 

 

…Silêncio… 

 

Eu sou Sri Aurobindo. 

Na Eternidade do Amor. 

Até breve. 

 

 

ESPÍRITO DO SOL – Eu venho revelar sua Eternidade 

 

Eu venho revelar sua Eternidade. 

Eu sou o Espírito do Sol, que vem, em vocês, e traz a radiância e a presença do Coro dos 
Anjos, que desperta e acorda, em vocês, com a evidência da Vida, sua Eternidade. 

Minhas palavras serão pouco numerosas, bem menos numerosas do que a quantidade de 
Amor em sua Verdade que se derrama em cada um de vocês. 

Aí está o tempo da Eternidade, aí está o tempo da Beleza, aí, onde nada mais há a escutar 
nem a ouvir que não o Canto da Vida, o Coro dos Anjos, que vem, a cada minuto da 
consciência, como a cada minuto da a-consciência, que não conhece qualquer minuto, lembrar 
e ressoar o Canto da Criação, no qual todo o resto torna-se fútil e apaga-se, no qual o Branco 
preenche toda falta e toda insuficiência, no qual eu estou e no qual vocês estão, unidos e 
reunidos, pela graça da Verdade. 

Nesse espaço em que tudo é apenas Silêncio, minhas próprias palavras tornam-se o Silêncio… 

A Luz modela, então, em vocês, o Canto da Verdade e a expressão de sua forma eterna… aí 
colocando-se… aí, onde a consciência junta-se aos seus opostos, seus contrários, aí, onde 
tudo se reúne, onde toda distância desaparece… onde nenhuma forma pode parar o que quer 
que seja… 

http://mensagensdeamor.brluz.net/2015/05/ensinamentos-de-maio2015-espirito-do-sol.html
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Aí, vocês, que escutam, vocês, que leem, eu lhes digo, a cada um: coloque-se…, deposite seu 
fardo, que lhe parece tão pesado, não para vê-lo, mas, bem mais, para deixar a Luz mostrá-lo 
a você. 

Você, ao centro de si mesmo…, aí, onde o brilho da Luz e a intensidade do Amor toma-o, 
completamente, em seu Canto e em sua Liberdade. 

Escute o que se vivifica em você… 

Deixe aparecer o que é o ser eterno. 

Deixe aparecer a Alegria. 

Deixe aparecer a felicidade da Vida, não aquela que lhe atribui nesse corpo, mas aquela que 
lhe atribui na Eternidade… 

Fique aí e ouça o Canto dos Anjos. 

Fique aí e escute o que o Amor tem a fazê-lo viver…, que põe fim a todo tormento e a toda 
resistência. 

Seja o vigia de sua própria Eternidade, dessa chama que cresce em você, enquanto o Coro 
dos Anjos toma-o em sua festa. 

Seja pleno e inteiro. 

Não deixe qualquer fragmento do que será despojado vir amputar o que quer que seja de sua 
Eternidade. 

Isso é impossível, aliás. 

 

…Silêncio… 

 

Assim, nesse oceano de Paz mais vasto do que os universos, você comunga à sua própria 
essência e à essência de toda vida, porque a intensidade de nossa Presença reúne-nos em um 
único sopro e em uma única pulsação, ritmada pelo Coro dos Anjos e pela majestade do Amor. 

Assim, você se convida, a si mesmo, à Felicidade de quem você é. 

Assim, você convida o mundo a responder ao apelo do Amor e ao fim da falta. 

Assim, no que você vive nesse instante, encontra-se o que apaziguará sua sede, porque é Ele 
que vem. 

 

…Silêncio… 

 

E aí, no Silêncio, aperfeiçoa-se o Canto da co-criação e a esperança infinita do Feminino 
sagrado. 

 

…Silêncio… 

 

Assim é a Obra no Branco, em sua manifestação una e universal, aqui, como por toda a parte. 

Aí está sua evidência e a evidência de cada um. 
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…Silêncio… 

 

Você, que está aí, você, que lê, não fique para trás. 

Junte-se a nós, no Coro dos Anjos, e escute a sinfonia da Vida. 

 

…Silêncio… 

 

Assim, o Templo de sua Presença permanece vazio de todo obstáculo, e cria, em você, o 
Ardente Filho do Sol, o Ardente Filho da Verdade… 

O Fogo da Vida consome, então, sem queimar, com uma chama perpétua que declama a Vida 
e a Liberdade. 

 

…Silêncio… 

 

Aí onde você está, está a majestade e a densidade do Amor no que você experimenta. 

 

…Silêncio… 

 

Você, que se considerou, frequentemente, como o Pelegrino da Eternidade, você é apreendido 
pela beleza do Amor, assim que não haja outro instante que não aquele. 

Assim, ele o convida a juntar-se onde Ele se instala, na ardência de seu coração, no coração 
do coração. 

 

…Silêncio… 

 

Aí, onde está a Vida, está aí, onde você se tem… 

E aí, eu lhe proponho viver… o Paráclito… nesse instante. 

Você transcende, assim, todo tempo e toda história, no Acolhimento e na ressonância… 
abrindo, para sempre, em você, as doze portas de sua Eternidade, que ressoam, então, nas 
doze portas da Jerusalém. 

 

…Silêncio… 

 

Veja-o e, sobretudo, viva-o. 

 

…Silêncio… 
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Assim, você é o Amigo e você é o Amado. 

Você é aquele que, enfim, lembra-se do que jamais deixou em suas Moradas de Eternidade… 

Aí está a liberdade e aí está o Fogo da Ressurreição, que o anima no êxtase e consome-o, 
sem queimá-lo… 

Então, aí… nas doze portas abertas… cantam e dançam as Chaves Metatrônicas… de toda a 
gama dos possíveis e impossíveis… da Liberdade e do Amor. 

 

…Silêncio… 

 

E, ao mesmo tempo que minhas palavras afastam-se, o Verbo ressoa e instala-se em seu 
Templo. 

 

…Silêncio… 

 

E aí, quando tudo desaparece, aparece-lhe o íntimo da Vida… a Água de Vida eterna… que o 
sacia para sempre. 

 

…Silêncio… 

 

E aí… eu não o deixo. 

Eu não o deixarei nunca mais, no silêncio ou em palavras. 

Eu estou aí… porque você está aí. 

 

…Silêncio… 

 

Filho da Lei de Um, eu honro a sua chama e a Vida. 

 

…Silêncio… 

 

Eu me retiro e permaneço em você, abolindo toda distância. 

Cabe a você alegrar-se com nossa Presença no tempo que você estima exato em seu tempo. 

Fique aí, o tempo que precisar, para ser saciado e não mais ter sede. 

Tome todo o tempo que é necessário para sua Eternidade. 

Eu paro as minhas palavras e não a minha Presença, e decida, por si mesmo, o momento em 
que a sede está estancada. 

Até breve, nas palavras. 
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…Silêncio… 

 

 

OMA, MIGUEL, O ESPÍRITO DO SOL, O CORO DOS ANJOS, MARIA  

 

O.M. AIVANHOV 

Bem, caros amigos, como eu havia dito, estou, novamente, entre vocês. 

Como viram, eu vim visitá-los, a cada dia, para transmitir-lhes alguma coisa, mais ou menos. 

Então, esta noite, eu não venho sozinho, eu venho com o Arcanjo Miguel e, e claro, o Espírito 
do Sol, assim como, o que será cada vez mais constante, o Coro dos Anjos, que está em vocês 
e que começa a cantar em vocês, no coração e nos ouvidos. 

Nós vamos dizer certo número de coisas que eu vou agenciar, é claro, segundo suas questões. 

Eu esclareço, contudo, que o que nós temos transmitido como informações, como vibrações, 
como conhecimento interior é, diretamente, ligado ao que eu chamaria «As Entrevistas de 
Pentecostes», porque, como vocês sabem, o Pentecostes é, não há muito tempo, e mesmo se 
as festas foram falsificadas, há, de qualquer forma, independentemente da comemoração, um 
evento preciso, que se desenrola durante esses momentos, a cada ano, independentemente, 
eu diria, das festas históricas ou memoriais. 

Vocês sabem o que se pode pensar das comemorações, isso lhes foi evocado. 

E, então, eu concluo, assim, esses anúncios de Pentecostes e essas «Entrevistas de 
Pentecostes» com o elemento Água, o batismo das águas do alto, que corresponde, 
totalmente, ao Pentecostes, e a ativação, também, dos elementos e do Coro dos Anjos, ao 
nível do princípio do elemento da água. 

Aí está tudo o que você tem vibrado, aí está tudo o que você tem trocado, aí está, também, 
para todos aqueles que lerão, a oportunidade de experimentar e de sentir coisas que lhes 
assinalam que há iminência dessa transformação à qual vocês têm sido preparados, alguns de 
vocês já há muito tempo, ou seja, não, unicamente, desde o momento em que nós interviemos, 
mas, já, para alguns de vocês, a partir do início da primeira descida do Espírito Santo, ou seja, 
há mais de trinta anos. 

É claro, você observa, também, ao seu redor, mesmo aqui, irmãos e irmãs que não foram nem 
ancoradores nem semeadores de Luz, no sentido em que vocês o viveram, e que se juntam à 
matriz Crística de Liberdade e ao corpo de Existência em toda evidência, e isso será assim, 
cada vez mais. 

Então, aí também, você terá não um papel de explicação, porque eles não têm necessidade 
disso, mas um papel, também, de fazer ressoar sua própria luz, fazer cantar os anjos do 
Senhor em você e entre vocês. 

Tudo isso vai viver-se, progressivamente, vocês tiveram elementos que lhes foram 
comunicados pelo Espírito do Sol e por outros intervenientes, concernentes a tudo o que vai 
ser vivido e viver-se-á, durante este período. 

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes antes do verão. 

http://mensagensdeamor.brluz.net/2015/05/ensinamentos-de-maio2015-oma-miguel-o-espirito-do-sol-o-coro-dos-anjos-maria.html
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Então, agora, vamos refinar algumas coisas que eu não tinha, ainda, dito, mas que vão dizer-
se através, é claro, de suas interrogações e suas questões, sobretudo, em relação, eu diria, às 
descobertas que vocês têm vivido durante este período de tempo, já, a partir de abril, mas com 
certa acuidade, agora. 

Então, eu responderei, mas munido do Espírito do Sol e da espada de Miguel, que dará uma 
tonalidade especial à expressão de minhas palavras e às Presenças que se instalarão aqui e 
para aqueles que lerão. 

 

…Silêncio… 

 

Em cada silêncio entre os questionamentos, nós comungaremos pelo Coro dos Anjos. 

 

Questão: o que representam essas duas palavras: O Espírito do Sol? 

Então, aí, cara amiga, eu creio que você não seguiu o que eu já expliquei, você não leu o que 
eu já disse há duas semanas. 

Então, eu a remeto a isso, porque eu não poderia repetir a mesma coisa. 

Está em ressonância, ao mesmo tempo, com o Feminino sagrado, em ressonância, ao mesmo 
tempo, com Hercolubus, em ressonância, ao mesmo tempo, com a co-criação consciente. 

Aí está o que eu posso dizer para resumir, é claro. 

Mas tudo isso foi explicado, progressivamente e à medida que o Espírito do Sol aparecia entre 
vocês. 

Mas o importante é vivê-lo. 

As correspondências estabelecem-se por si, assim que há acolhimento do Espírito do Sol, 
como para o Coro dos Anjos. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: esta manhã, eu ouvi pessoas falarem, e alguma coisa saiu abaixo de meu nariz, 
depois, voltou. 

O que é isso? 

Isso é diretamente ligado ao Verbo Criador, à co-criação consciente, que corresponde ao 
décimo primeiro corpo. 

É a ativação do Verbo. 

O primeiro Verbo audível, após o Silêncio no Absoluto, é o Coro dos Anjos, é bem mais do que 
o Som sagrado que percorre o universo. 

Então, a partir do instante em que você se alinha e vive esse Coro dos Anjos, é claro, isso quer 
dizer que o último corpo a ativar-se, de maneira completa, é esse décimo primeiro corpo. 

E ele vai dar-lhe a viver, como você descreve, certo número de manifestações que acontecem 
em relação com «o redor da boca», se posso dizer. 
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Portanto, é a ignição, se posso dizer, da Merkabah interdimensional, que lhe dá a viver o que 
você vive com o Coro dos anjos, com o Espírito do Sol, comigo também, ontem, e, também, 
com não importa qual de vocês, a partir do instante em que você se apaga diante da Graça. 

Assim, esse gênero de manifestações, vibratórias, da consciência, das Estrelas e, também, do 
conjunto de Portas do corpo. 

Você sabe onde estão colocadas as Estrelas, aproximadamente, você têm seis delas à frente, 
e seis atrás. 

Você tem, exatamente, cinco atrás, isso depende de como você as conta. 

Mas, o que quer que seja, você tem percebido, por vezes, dores, por vezes, ressonâncias 
específicas em algumas dessas Portas, durante esses anos. 

As últimas Portas a ativar-se são aquelas que, talvez, você sinta ao nível do sacrum, de um 
lado e do outro, na parte superior e na parte inferior do sacrum. 

O ponto KI-RIS-TI foi transfixado, então, isso quer dizer que o conjunto de Portas de recepção 
da Luz está, agora, em acordo vibratório com a Eternidade. 

A Lemniscata sagrada põe-se no trabalho e destranca o que devia ser, ainda, destrancado ao 
nível do Verbo Criador e da co-criação consciente e que vem, de algum modo, realizar a 
Ascensão, acompanhada pelo Coro dos Anjos, os Anjos do Senhor, para aqueles que são 
concernidos ou outros povos unificados na 3D ou alhures, em função de seu estabelecimento, 
não é?, na Eternidade. 

Tudo isso você está vivendo, e você o viverá, de maneira cada vez mais surpreendente, e cada 
vez mais maravilhada, se você está do lado, se posso dizer, da Eternidade. 

Todas essas manifestações e muitas outras, como as Presenças que vão tornar-se cada vez 
mais perceptíveis a você, os pensamentos de uns e dos outros, através da relação que vão 
tornar-se acessíveis, como as linhagens estelares e como, também, a suspeita, para aqueles 
que não o viveram, ainda, do Absoluto. 

Tudo isso se resolve na Infinita Presença, você sobrepõe, aqui mesmo, a parte efêmera e a 
parte eterna, quase na totalidade, uma vez que o Verbo Criador está aberto e que as doze 
Portas da Jerusalém Celeste, de sua Merkabah, mas da Merkabah interdimensional coletiva 
estão em ressonância e estão prontas para funcionar ao sinal de Maria. 

Então, quanto mais você viver percepções concernentes ao Canal Mariano, à Onda de Vida, 
para aqueles que não viveram a subida completa dela, a Coroa radiante do coração, o 
tétrakihexaèdre [aqui] [tetracoságono], a Nova Eucaristia, a Pequena Coroa da cabeça, acima 
da grande Coroa radiante – menor – que corresponde à segunda coroa de Buda e que 
corresponde à junção total entre o coração e a cabeça, o que dá, efetivamente, o estado de 
budidade, a Realização e a Liberdade, porque é nesse nível que se encontra a fonte de todas 
as coisas. 

E, se você está aí, e se você vive isso, todo o resto que viria opor-se ou resistir nada mais 
representa do que algo que faz apenas passar e que se resolverá, como foi dito, pela 
Inteligência da Luz e por sua capacidade para desaparecer do efêmero e para inundar-se, você 
mesmo, da Graça e do Fogo do Sol. 

Tornar-se esse Filho Ardente do Sol, que não encontra mais, em seu caminho, qualquer 
obstáculo viável à emanação de sua Eternidade, mesmo na superfície desse mundo. 

Então, é claro, como foi dito, com, por vezes, pequenos inconvenientes para aqueles que não 
estariam na relação de conformidade com Cristo, porque isso dá muito medo para aqueles que 
têm medo, porque isso pode provocar resistências para aqueles que resistem, mas isso pode, 
também, liberar as válvulas de resistências para inúmeros de seus irmãos. 
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Naquele momento, a matriz Crística reproduz-se, ao idêntico, junto àqueles de vocês que se 
reencontram, quando há afinidade e ressonância no plano do Coro dos Anjos. 

O Coro dos Anjos é, também, o último som que é ouvido ao nível da ampola da clariaudiência 
e, portanto, do Canal Mariano, que assinala a permeabilidade total desse Canal Mariano e, 
portanto, para vocês, a possibilidade direta de fundir os planos, portando a consciência no 
décimo segundo corpo ou, diretamente, no coração, o que lhe permite, muito em breve, se já 
não é o caso, e à vontade, estabelecer-se em Shantinilaya, e encontrar todos os recursos 
necessários, bem mais do que o que você poderia obter de sua dedução, suas cogitações, ou 
com o que pode restar de sua pequena bicicleta. 

As bicicletas foram removidas, mas há os que creem que as têm, ainda. 

Todas as soluções e todas as respostas encontrar-se-ão, cada vez mais, na música das 
esferas e, em especial, ao nível do último som que acompanha o que está pouco antes do 
Mahasamadhi, ou seja, do desaparecimento da forma. 

Você está, muito exatamente, aí, 

Então, se você não o percebe ainda, qualquer que seja sua antiguidade, independentemente 
do que você já tenha vivido e, mesmo, se você nada tenha vivido, se você se depara com o 
que eu digo, se você se depara com o que lê, atualmente, é que você é filho do Um, e que é 
tempo, agora, de não mais ocupar-se de trivialidades, de não mais ocupar-se do que não é a 
emanação da Luz de seu ser nesse mundo. 

Aí está o que se desenrola, e aí está a que vocês são levados, durante este período que vai 
estender-se, eu diria, quase até o solstício de verão, porque eu creio que essa data foi-lhes 
dada, pouco antes de mim, pelo bem amado Sri Aurobindo ou pelo Espírito do Sol, mas é a 
mesma coisa, também. 

Então, não procure correlacionar essa data do solstício de verão a qualquer coisa que não a 
efusão da Luz, total, em sua consciência. 

É por isso que, já, vocês são nutridos pelo Coro dos Anjos, pela Eternidade, para, 
efetivamente, mostrar-lhes e demonstrar-lhes, a si mesmos, pela experiência que vocês vivem, 
aí onde vocês estão. 

 

…Silêncio… 

 

O Espírito do Sol está respondendo a você, no coração de seu Silêncio. 

 

…Silêncio… 

 

Vocês podem, talvez, já, observar, quando ele fala através de mim, diretamente, o que 
acontece ao nível de sua Coroa radiante da cabeça e, também, ao nível das Portas, mas, 
também, ao nível do princípio dos elementos, ou seja, os quatro pontos principais dos 
elementos acima dos Triângulos elementares. 

Se vocês são receptivos, se acolhem, vocês sentem, agora e já, o que se desenrola em vocês. 

 

…Silêncio… 
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E, aí, é o Coro dos Anjos que responde. 

Vocês vão, doravante, habituar-se, muito rapidamente, a tocar, se posso dizer, a sinfonia da 
Vida ao nível dos elementos e dos princípios elementares. 

Vocês vão aperceber-se das ligações entre seus pensamentos e os elementos, de maneira 
direta. 

Tudo estará na sua vida, se você acolhe, apenas com admiração e descoberta, redescoberta. 

E você verá, também, os momentos nos quais você resiste, como momentos que lhe 
parecerão, em relação à felicidade do Coro dos Anjos, como elementos cada vez mais 
intoleráveis e que não têm razão alguma de ser na Verdade que você é. 

Você conseguirá, então, colocar-se cada vez mais precisamente e ver, eu diria, a exatidão do 
Verbo Criador. 

E, quando o Verbo Criador está ativo, inteiramente, é preciso lembrar-se de que é necessário 
não prestar atenção, mas permanecer centrado nos pensamentos de Amor e na Verdade. 

Porque, caso contrário, o retorno ao efêmero dar-lhe-á a ver, de maneira, por vezes, 
desagradável, que não é isso a Verdade. 

Mas você terá a possibilidade de reajustar-se imediatamente, eu diria. 

 

…Silêncio… 

 

Você recebeu, durante essas entrevistas, os movimentos da água, você trabalhou com os 
Triângulos elementares pelos cristais, você viveu o reencontro com o Coro dos Anjos. 

Tudo isso corresponde à revelação do princípio da Água, que é preliminar ao retorno da Fênix 
e ao despertar do Fogo vibral, não para transmutar suas estruturas, como foi o caso, mas, bem 
mais, como a revelação da última Verdade. 

Aquela que vem pôr fim a todas as verdades relativas, como diria o Arcanjo Anael. 

A Verdade absoluta, há apenas uma, todo o resto são apenas construções, interpretações ou 
projeções da manifestação da consciência que joga o jogo da Vida e da própria formalização 
na Liberdade das dimensões, dos diferentes potenciais da Criação e da Vida. 

Eis a resposta do Espírito do Sol. 

 

…Silêncio… 

 

Ao mesmo tempo, a resposta do Coro dos Anjos. 

 

…Silêncio… 

 

Para ajudá-lo a perceber o que é dito na língua vibral e na língua do silêncio do Verbo, porte 
sua consciência ou no coração ou, sempre, no nariz. 
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O Coro dos Anjos, agora. 

 

…Silêncio… 

 

E Miguel, agora. 

 

…Silêncio… 

 

Por sua espada de Verdade. 

 

…Silêncio… 

 

Não desapareça completamente, de qualquer forma, hein? 

 

…Silêncio… 

 

Questão: durante a tempestade, eu vi cinco colunas de Luz que se apresentavam, como 
colunas de fumaça ou de Luz ou nuvem. 

O que é? 

O Céu junta-se à Terra, e a Terra junta-se ao Céu. 

É a fusão dimensional. 

Eu falei, há pouco mais de um mês, dos vórtices que se manifestavam onde estavam os povos 
elementais. 

Esses vórtices, essas fumarolas, vocês podem dizer, ou essas névoas específicas, de fato, 
representam a fusão do Céu e da Terra. 

É claro que a eletricidade, a umidade, a água, tal como você a vê estão, é claro, presentes. 

Mas é bem mais do que isso. 

É a fusão do Céu e da Terra, porque o Verbo Criador e o Coro dos Anjos abaixaram-se até 
vocês, a Fonte também, Cristo e o Sol e nós mesmos descemos até vocês, o que lhes dá a 
ver, como eu disse, ou à noite, nos ambientes naturais e, mesmo, eu penso, cada vez mais, 
nas cidades. 

Vocês vão se aperceber de que há um espetáculo, eu diria, que vai parecer-lhes mágico, para 
alguns, apocalíptico, mas é a mesma coisa. 

É a fusão do Céu e da Terra, é a fusão dos elementos, é a revelação do Verbo Criador, é a 
revelação da co-criação consciente e do Feminino sagrado, em atualização total na Terra. 

Vocês verão cada vez mais desses fenômenos e, aliás, em breve, são vocês que serão, como 
eu disse, submetidos a esse processo e terão a estupefação de ver que, mesmo se vocês 
estejam fazendo alguma coisa, vocês não veem mais partes de seu corpo…ele se torna 
branco. 
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É o corpo de Existência. 

Então, eis a resposta conjunta de Miguel, do Espírito do Sol e do Coro dos Anjos, desta vez, os 
três ao mesmo tempo. 

 

…Silêncio… 

 

Do mesmo modo que, a partir das Notas de Fevereiro, vocês viram que nós podíamos intervir 
sucessivamente, uns e os outros, porque nós estamos presentes em vocês e em cada um 
daquele que nos recebe. 

Aí, de momento, nós esclarecemos que há o Espírito do Sol, que há o Coro dos Anjos, mas 
eles vão aparecer-lhes de maneira cada vez mais flagrante, eu diria, que, mesmo entre vocês, 
simplesmente, através das palavras que vocês trocarão, das reuniões, das banalidades ou das 
coisas importantes, vocês observarão, também, isso, ou seja, que o Coro dos Anjos, que o 
Espírito do Sol, que o Fogo do coração de Cristo, que Miguel, que eu ou outros Anciões 
estarão, ao mesmo tempo, em seu Canal Mariano, mas, também, em suas interações entre 
irmãos e irmãs na Terra. 

É a realidade da Luz e de Cristo que se põe à frente. 

E, também, em vocês. 

E vocês terão, aliás, a oportunidade de apreciar a realidade de uma relação, a verdade de uma 
relação, não mais, unicamente, através das palavras, não mais, unicamente, através dos 
olhares ou das belas frases, mas, diretamente, pela vibração, do Coro dos Anjos, do Espírito 
do Sol etc., o que lhes dá a viver, em situações banais, por vezes, essa reunião mística com o 
outro você mesmo, que é bem mais do que, simplesmente, comunhões de pessoas, fusões de 
pessoas ou dissoluções de pessoas, porque, nessa ocasião, você se aperceberá de que não é 
mais uma pessoa e que você não é mais nem sua pessoa que você acreditava ser, nem o 
outro com o qual você está na relação: você é algo de bem mais vasto, que é o Coro dos 
Anjos. 

Então, você ouvirá seus ouvidos soarem com o Coro dos Anjos. 

Você verá seus Triângulos elementares da cabeça pôr-se a agitar, a girar, a vibrar, a deslocar-
se e, por vezes, o Silêncio far-se-á, totalmente, porque se produzirá alguma coisa entre seu 
coração e o coração do irmão ou da irmã. 

Não veja, aí, qualquer relação pessoal, não veja, aí, nem alma irmã nem experiência, qualquer 
que seja, mas apenas o desenrolar da Vida entre cada irmão e cada irmã dessa Terra, que vive 
a revelação do Coro dos Anjos e, portanto, a revelação da Merkabah interdimensional na fase 
em que ela está. 

O Espírito do Sol fala, ao mesmo tempo, agora, que o Coro dos Anjos. 

 

…Silêncio… 

 

Vocês estão, aqui, na fonte da Paz, na fonte do Verdadeiro. 

E, talvez, vocês observem, já, quando de meu período de Silêncio, enquanto se exprimem, em 
outra dimensão, o Espírito do Sol e o Coro dos Anjos, que vocês sentem, em si, que reage o 
coração de diferente maneira, mas em espécie de sintonia com a cabeça, as Portas são 
abertas e as Estrelas irradiam. 
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…Silêncio… 

 

Questão: o topo do crânio estava doloroso, como se houvesse uma coluna que entrava nele, 
que põe em ressonância todo o sacrum. 

É o mesmo processo? 

O topo do crânio, ou seja, o ponto ER desce, em linha direta, pelo que foi nomeado o canal do 
Éter, ou seja, o canal mediano da Sushumna, não parasitado por um réptil, mas forrado pela 
Luz vibral que vem do Espírito Santo, do Paráclito, que descia, já, há muito tempo, mas que, 
efetivamente, une a cabeça ao sacrum e ao coração. 

Você não forma mais do que um tudo, e você vai observar, em si, as ressonâncias entre a 
grande Coroa da cabeça, a Pequena Coroa da cabeça, a Coroa radiante do coração ou um dos 
outros constituintes que está contido no peito, com o sacrum, mas, também, com a Onda de 
Vida e o Canal Mariano. 

É o conjunto de suas estruturas que se põe, eu diria, na ativação de Luz final. 

Aí está o que dizem o Espírito do Sol e Miguel. 

 

…Silêncio… 

 

E aí está, agora, a resposta do Coro dos Anjos. 

 

…Silêncio… 

 

Alguns de vocês começam a identificar o que se desenrola ao nível do corpo de Existência e 
não mais ao nível do corpo físico. 

 

…Silêncio… 

 

E, talvez, vocês já observam, mesmo no Silêncio, sem resposta nem de mim nem do Silêncio, 
vocês constatam, talvez, a dança dos elementos em vocês, ao nível das Portas, ao nível dos 
Triângulos, ao nível da Pequena Coroa da cabeça, ao nível de sua própria consciência. 

Isso vai produzir-se, cada vez mais frequentemente. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: no ouvido esquerdo, eu ouvi como um rádio e como uma sintonização de som, e 
uma voz de homem, mas sem captar, verdadeiramente, palavras. 

Eis, primeiramente, antes que eu me exprima, desta vez, a resposta de Miguel, no silêncio: 
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…Silêncio… 

 

Então, o que você vive assinala a abertura total, ao mesmo tempo, da ampola da 
clariaudiência, mas, também, do Canal Mariano, que dá a ele uma permeabilidade não 
habitual, mesmo para os mais avançados de vocês, é isso que lhe permite conscientizar-se, 
ouvir o Coro dos Anjos e perceber o que isso faz nessa sobreposição efêmero-Eterno. 

Então, é claro, você vai, de diferentes maneiras, ouvir o Coro dos Anjos, mas, por vezes, 
também, ouvir vozes, porque é por aí que falará Maria e é por aí que você a ouvirá. 

Então, tudo isso é o processo final de sua Ascensão, na qual os últimos detalhes da revelação 
da Merkabah interdimensional, individual e coletiva, assinalam-se por todos esses episódios e 
todos esses reencontros que você tem com a Luz, consigo mesmo, com os irmãos e irmãs, 
entre, também, o reencontro entre o Eterno e o efêmero. 

Haverá cada vez mais mecanismos como esse. 

É como se o conjunto de seus novos sentidos espirituais, mas, também, das estruturas 
intermediárias dos novos corpos compusessem doze corpos. 

Você sabe que você tem um único corpo de Existência, mas, quando da sobreposição, a 
resultante disso são doze corpos: os corpos que você conhece, o corpo causal, que é destruído 
e dissolvido pelo fogo do Espírito e que põe fim à existência da alma, a partícula átmico, e 
mistura-se com isso a capacidade para nascer em Cristo, para receber a matriz Crística e 
Cristo, para emanar e irradiar, espontaneamente, a Luz da Fonte e viver o êxtase, comunicar-
se sem qualquer restrição com todos os planos e, isso, por todos os sentidos espirituais, 
manifestar o Verbo Criador e a co-criação consciente e juntar todas as partes separadas de 
você, ou seja, a Androginia Primordial. 

Todos os sintomas são ligados a isso e, sobretudo, você constatou, à percepção que você vai 
ter, seja de seu coração, seja de sua cabeça, ao nível dos Triângulos, ao nível dos circuitos e, 
também, agora, ao nível de suas Portas. 

A resposta do Coro dos Anjos: 

 

…Silêncio… 

 

Lembre-se de que, no plano histórico, mesmo se não seja uma comemoração, o Pentecostes 
designa e realiza o conjunto de potenciais espirituais ligados à descida do Espírito Santo que 
se manifesta, igualmente, pelo que foi chamado o «falar em línguas», que corresponde ao 
Verbo, cuja essência, a essência precisa das palavras não é inteligível, corresponde ao canto 
espontâneo, também, corresponde a algumas notas de música, algumas melodias que podem 
aparecer, tudo isso é o que vocês vivem. 

O Pentecostes é a manifestação dos dons do Espírito, eles são inumeráveis. 

E, sobretudo, eles os fazem viver a certeza absoluta de sua Eternidade, que não sofre qualquer 
discussão nem qualquer interrogação. 

É claro que o mental procura, sempre, o sentido do que é vivido. 

Mas o que vocês têm a fazer é observar, sobretudo, e vivê-lo, porque a explicação decorre da 
vivência e não o inverso. 
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Vocês constatarão, aliás, cada vez mais, que, mesmo entre aqueles de vocês cujas 
percepções estejam ausentes ou limitadas, que isso se realizará, também, mesmo se vocês 
não possam pôr palavras nas estruturas que lhes pareçam animar-se em vocês. 

Mas vocês terão essa intuição direta, se posso dizer, da Verdade da Luz que se manifesta e 
eclode em vocês. 

Resposta de Miguel, desta vez: 

 

…Silêncio… 

 

Vocês veem que, mesmo no Silêncio, a Luz dança em vocês. 

Tudo isso entra nos processos da descoberta de seu próprio corpo de Existência, não tanto 
através de sua descrição, mas, diretamente, através de sua percepção e de sua vivência. 

 

…Silêncio… 

 

Vocês observam, também, que, progressivamente, a cada dia, qualquer que seja o 
interveniente, vocês permanecem, cada vez mais, nesse estado, porque a informação Luz e as 
respostas chegam-lhes, mas elas não chegam ao mental, elas se imprimem, diretamente, no 
corpo de Existência. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: após alguns instantes, o corpo de Existência parece dilatar-se e querer sair pela 
Pequena Coroa. 

Perfeitamente. 

O corpo de Existência sai pelo coração, mas o coração, agora, está presente na cabeça. 

Cristo chega à Casa. 

Maria chama você. 

A um dado momento, a consciência poderá ser transferida, inteiramente, ao seu corpo de 
Existência. 

E é você que sai, como você diz. 

Naquele momento, você olhará tudo o que concerne ao efêmero como algo que não tem mais 
lugar de ser, não porque você deseja fugir de alguma coisa, não porque a Luz empurre você 
para fora de seu corpo ou fora disso, dessa vida efêmera, mas porque a Eternidade ganhou. 

Resposta de Maria, que vem dar-nos olá, também, agora. 

 

…Silêncio… 

 

Enquanto Maria emite sua resposta pela Luz, eu acrescento apenas algumas palavras. 
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Vocês vão aperceber-se, também, de que nossas Presenças são cada vez mais insistentes, a 
partir do instante em que vocês emitem um pensamento voltado para nós, é, também, isso a 
co-criação consciente. 

Vocês vão observar, também, progressivamente, ressonâncias entre a ação de tal elemento ou 
de tal coroa, em relação a essas Presenças, mas, também, em relação aos seus pensamentos, 
que manifestarão essas Presenças, sem esforço, de modo natural. 

 

…Silêncio… 

 

Eu espero que vocês apreendam, agora, o sentido da frase que nós temos repetido nesses 
últimos meses: «Quando vocês forem dois, reunidos em meu nome, Eu estarei entre vocês.». 

De algum modo, a Luz vai aparecer-lhes, bem mais viva do que o que vocês conhecem ou 
reconhecem nesse mundo, bem mais viva e bem mais inteligente, como nós o repetimos, sem 
parar e, aí, vocês vão verificá-lo por si mesmos, pelo corpo de Existência e pelos resultados, é 
claro, nesse efêmero. 

 

…Silêncio… 

 

Eu esclareço, também, que, quando você está assim, você pode, também, fazer como em 
certa forma de yoga, portar, também, sua consciência no Coro dos Anjos ou nos sons do 
ouvido que você ouve, até ser tomado por esses sons e tornar-se, você mesmo, esse som. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: quando da efusão de Maria, o número quatro materializou-se em minha consciência, 
como esculpido na pedra. 

O que é isso? 

Eu não tenho mais a resposta do que você. 

Contente-se em acolher esse número quatro, e deixe, aí também, a Inteligência da Luz explicar 
a você o que é esse número quatro. 

Isso pode ser, é claro, e é ligado, necessariamente, ou, em todo caso, em ressonância com os 
quatro elementos, os quatro Pilares, com a estabilidade, com o quadrado, com o cubo, e, 
também, com a Evidência. 

É claro, isso pode esclarecer-se e afinar-se em você. 

E, sobretudo, foi gravado, você disse, na pedra. 

É claro, como você tem a expressão, dizer «gravado no mármore», é algo que não é fixo, mas 
que é sólido. 

E a ressonância com Maria, ao nível de sua Existência, envia-lhe essa imagem ou esse 
símbolo, em todo caso, essa vibração e não alguma coisa de astral, que é ligada ao arquétipo 
da cifra, do número quatro, ou seja, antes de tudo, a estabilidade, os Quatro Orientes, os 
quatro elementos, é claro, os Quatro Pilares, tudo o que faz ressoar em relação ao quatro. 
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Isso remete, também, ao arquétipo de Maria. 

O quatro remete, também, à pedra, portanto, uma vez que, além disso, está na pedra e é, 
também, a Inteligência criadora, ou seja, a esfera de Binah, da co-criação consciente e de 
Maria, é claro, cuja representação é, também, ligada ao cubo e ao número quatro. 

Aí, Miguel responde: 

 

…Silêncio… 

 

Você se apercebe, também, que, qualquer que seja o ritmo de nossas trocas, que, por 
exemplo, Irmão K vai pôr-se a soltar palavras a toda velocidade, ou que isso seja com os 
tempos de silêncio das palavras, a mesma qualidade está em vocês. 

 

…Silêncio… 

 

Se vocês não têm outra questão… 

 

…Silêncio… 

 

Eu concluirei, simplesmente, por essa frase de bom senso: 

Doravante, o que quer que lhes aconteça, o que quer que se desenrole em sua vida, e de 
maneira cada vez mais evidente e consciente, vocês verão, cada vez mais claramente, se 
estão colocados na Eternidade ou no efêmero. 

Vocês apreciarão, se posso dizer, os frutos de um e do outro. 

Vocês apreciarão as consequências e os efeitos na própria Luz em vocês, e no desenrolar do 
que está ao seu redor. 

Vocês terão, portanto, ao mesmo tempo, a prova de sua posição e verão, também, como se 
conduzem as relações no seu interior ou com o ambiente ou com um irmão e uma irmã que 
lhes dá, portanto, agora e já, a possibilidade de viver os últimos posicionamentos, eu diria, de 
afirmar, antes, mesmo, do apelo de Maria, precisamente, o que vocês vivem e onde vocês 
estão. 

Então, permitam-me apresentar-lhes as bênçãos de nós todos que estamos aí, uma vez que 
Maria reuniu-se, e eu vou citá-los, uns após os outros. 

Miguel, primeiro, a quem eu deixo o lugar: 

 

…Silêncio… 

 

«Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. 

Agora que a voz eleva-se, eu lhes transmito, simplesmente, a Graça da espada de Verdade em 
sua consciência e em sua vida. 
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Dignem-se acolher essa doação da Graça.» 

 

…Silêncio… 

 

Eu deixo o Espírito do Sol oficiar, agora, e exprimir-se: 

«No Espírito do Sol, na Graça do Um, no coração elevado e ascensionado, acolham, escutem 
e ouçam o som de minha Presença, e a ressonância de minha Presença em sua Presença.» 

 

…Silêncio… 

 

Eu deixo, agora, o lugar a Maria, para que, por sua vez, ela exprima algumas palavras: 

 

…Silêncio… 

 

«Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. 

Filho bem amado, permita-me depositar sobre seus ombros o Manto Azul da Graça, o Manto 
Azul de Buda, aquele do remédio, que vai apaziguar tudo o que é ligado ao seu efêmero, com 
todo o Amor de uma Mãe.» 

 

…Silêncio… 

 

E eu deixo, com grande alegria, a última palavra ao Comandante, com o Coro dos Anjos. 

 

…Silêncio… 

 

«Bem, eu volto, simplesmente, para desejar-lhes, sobretudo, um bom Pentecostes, que todos 
os carismas floresçam em vocês, que a alegria do Amor torne-se, verdadeiramente, sua 
primeira fonte de riso e de alegria, em toda circunstância. 

Então, eu os aperto em meu coração. 

Eu lhes agradeço por sua presença, sua escuta, sua leitura também. 

E vocês não estarão nunca mais sozinhos… 

Com todo o meu Amor, eu lhes digo até muito em breve.» 

 

…Silêncio… 

 

Até logo. 
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Terceira Parte – Questões e Respostas 

 

Trecho 1 – O.M. AÏVANHOV – Q/R 

 

Eu me regozijo por encontrar alguns de vocês que já escutaram as minhas palavras. 

Permitam-me, primeiramente, transmitir-lhes todas as minhas bênçãos, todo o meu Amor, 
nesse mês de maio que já começou, não é?, e que, eu diria, vai levá-los a viver regozijos, se 
posso dizer, diversos e variados, um pouco por toda a parte nesse planeta. 

Então, vamos trocar, parece que vocês vão colocar questões. 

Parece, também, que eu tenho duas horas, porque, depois, eu devo deixar o lugar, também, ao 
Espírito do Sol. 

Eu esclareço, primeiramente, que vamos acolher, juntos, vocês e eu, primeiro, o Espírito do 
Sol, antes de escutar as suas questões e colocar o conjunto de pessoas que estão aqui, irmãos 
e irmãs, na mesma vibração, se posso dizer, e na mesma consciência e, sobretudo, na mesma 
escuta. 

Esperando que as questões que vocês colocam e as respostas que daremos ajudarão vocês a 
ajustarem-se, de algum modo, vocês mesmos, com o que se desenrola, tanto em vocês como 
em seu exterior, durante este período. 

Então, primeiramente, façamos um momento de silêncio para acolher, se posso dizer, o 
Espírito do Sol em cada um de nós. 

 

…Silêncio… 

 

Bem, então, todos juntos, vamos, agora, escutar, primeiro, as questões que vocês têm. 

Eu creio que há as que são escritas, primeiro e, em seguida, eu responderei. 

Ao final dessa questão, se há questões que emergem em relação a essa resposta concernente 
a essa primeira questão, vocês podem, também, intervir, antes que eu passe à segunda 
questão escrita. 

Então, eu escuto meu escriba ao lado. 

 

Questão: durante o dia, as fases de desaparecimento intervêm, frequentemente, às 11 ou 17 
horas. Por quê? 

Então, caro amigo, como você observou, há, efetivamente, momentos de desaparecimento. 

Esses momentos de desaparecimento são função, é claro, de muitos elementos. 

Eles são, ao mesmo tempo, função de elementos astronômicos, ao mesmo tempo, função do 
que se havia chamado a noosfera de Gaïa, ou seja, os restos da estrutura mental que 
correspondem ao antigo mundo, se posso dizer, hoje, que têm uma espécie de competição 
entre a Verdade e a ilusão. 

Do mesmo modo, a própria Terra, através de seu núcleo cristalino, lança impulsos específicos. 
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Se você tem estado atento, observa que há momentos nos quais os zumbidos no ouvido, o 
Canto da alma, o Canto do Espírito têm tonalidades diferentes. 

Você tem a impressão de ser picado ou perfurado em diversos lugares do corpo. 

E, efetivamente, há uma intensificação que se produz todos os dias, e você observou, às 17 
horas, a partir de 17 horas. 

Porque nós entramos na quarta parte do Sol. 

O Sol nasce, sobe, chega ao seu apogeu e volta a descer. 

Nós podemos, do mesmo modo que para a lua, identificar quatro quartos solares no mesmo 
dia, e o último quarto solar começa, efetivamente, já há um ou dois meses, aproximadamente, 
ao redor de 17 horas, o que pode traduzir-se, para vocês, por uma acentuação de suas 
percepções, onde quer que elas estejam situadas em seu corpo ou em sua consciência. 

Às 11 horas, em contrapartida, eu penso que seja algo que lhe corresponda mais 
especificamente, em relação, eu diria, à regulagem dos fluxos vitais e vibrais que o percorrem, 
doravante, inteiramente. 

E, conforme a proporção de fogo vital restante e a intensidade do Fogo vibral, que é função das 
circunstâncias, entre outras, a que eu acabo de falar, é evidente que, em você, resume-se, 
também, certo número de elementos. 

As manifestações, como você as vive na superfície de seu corpo como no interior de sua 
consciência, reencontram-se, é claro, no que acontece ao nível da superfície terrestre, em 
especial, a aeração que se faz da Terra, porque a Terra, ela também, aquece, ela transpira e 
abre seus poros – não, unicamente, nos vulcões – para evacuar, de algum modo, esse Fogo 
vibral que flui, livremente, a partir do cosmos, a partir de seu coração e a partir da Terra. 

Então, é claro, há horários, assim como eu havia falado desse mês de maio, no qual há, é 
claro, muitas coisas, não mais nas manifestações, eu diria, incongruentes, como eu os havia 
prevenido, mas, diretamente, eu diria, mais, nos alinhamentos ou nos ajustes muito finos de 
sua consciência, de seu posicionamento, como para o conjunto da Terra, todas as 
consciências que ali estão presentes. 

Então, é claro, você observa que, nesse último quarto solar, portanto, aproximadamente às 17 
horas – mesmo um pouquinho mais tarde, doravante, porque a duração dos dias alongou – 
você vai observar uma intensificação de suas percepções que lhe são próprias. 

Se são os formigamentos, você vai tê-los mais, se são os zumbidos no ouvido, você vai tê-los 
mais, se você sente o coração, vai senti-lo ainda mais forte e, mais precisamente, durante 
essas faixas horárias, ou seja, de 17 horas ao pôr do Sol e, é claro, isso continua, por vezes, 
mesmo, até o momento de você mesmo deitar, à noite. 

E, pela manhã, você reencontra uma energia, eu diria, mais ou menos convencional, habitual, 
para fazer o que você tem a fazer. 

Alguns vão encontrar-se, efetivamente, chamados, literalmente, pela Luz, em outros 
momentos. 

E você sabe que é preciso, é claro, no momento que isso lhe acontece, respeitá-lo um mínimo. 

Porque, o que quer que você faça, eu o lembro, nesse Face a Face que você vive, a cada 
minuto colocar-se-á a questão de sua Eternidade e de seu efêmero nesse corpo, com, por 
vezes, cada vez mais acuidade, cada vez mais elementos sensíveis que vão produzir-se em 
sua consciência, que o interpelam, é claro, e que o chamam, também, a ver diferentemente, a 
ser mais amplo, maior e mais transparente. 
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Aí está porquê, efetivamente, você observa, primeiro, acentuações dos processos quando do 
último quarto do Sol do dia, mas, também, à noite e, para outros, em alguns horários que não 
parecem sincrônicos, eu diria, com o conjunto de irmãos e de irmãs, porque, aí, há, talvez, o 
trabalho que se faz, de reajuste mais preciso e mais fino em relação a essas sobreposições 
entre o efêmero e o Eterno. 

É o que você vive, precisamente, nesse momento. 

Você, talvez, observou, quaisquer que sejam os sintomas, as manifestações que você 
apresenta, elas têm todas as chances de ser modificadas e amplificadas durante este período, 
que é o período do alinhamento maior consigo mesmo, com a Eternidade, com a Fonte, com 
Maria, com todos nós. 

É o momento no qual você descobre, talvez, a unicidade, eu diria, não a Unidade, mas a 
unicidade do vivo, que lhe dá a viver sincronias ou obstáculos completamente surpreendentes 
em relação ao que você tem o hábito de viver em seu desenrolar habitual, mas, também, 
interior da consciência em seu mundo. 

A questão era isso, eu creio, hein? 

Há questões em relação a isso ou continuamos? 

Então, se ninguém se manifesta, você pode transmitir a questão seguinte. 

 

Questão: quando eu porto a minha atenção nos Triângulos da Terra, do Ar e da Água é, 
sempre, o Triângulo de Fogo que se manifesta primeiro, ou mesmo, a pequena Coroa da 
cabeça. 

Por quê? 

Eu responderei, simplesmente, por que não? 

Vocês têm, todos, como na astrologia, vocês são constituídos, é claro, de água, de vazio, de 
consciência, nesse corpo. 

Mas vocês são constituídos, também, de elementos. 

Vocês sabem que, na astrologia, cada posição planetária em tal casa e em tal signo dá, 
precisamente, as porcentagens, quando vocês olham o conjunto do céu, de seus constituintes 
elementares. 

Então, se você tem mais Fogo, o Fogo vai manifestar-se de modo privilegiado. 

Mas, também, você observa, efetivamente, que o Triângulo de Fogo, para alguns de vocês – 
não todos – é muito mais ativo do que os outros. 

Para outros, vai ser a Terra, para outros, não será, jamais, o mesmo. 

Porque cada um de vocês tinha, eu diria, um metabolismo da Luz, de recepção, de digestão, 
de encaixamento, mesmo, por vezes, da Luz vibral nessa estrutura efêmera. 

Alguns de vocês devem portar, antes do Face a Face final e do Apelo de Maria, ainda mais Luz 
e deixar passar ainda mais Luz através de si. 

Por vezes, isso pode dar a atividade preferencial de um Triângulo ao invés de outro ou, em 
todo caso, a percepção dele. 

Quanto ao nível de viver a ponta no alto ou embaixo, você observará que isso não concerne, 
unicamente, ao Triângulo de Fogo, mas, também, por exemplo, ao Triângulo da Terra, que 
estava com a ponta para baixo e que se reencontra com a ponta no alto. 
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A ponta é mais ou menos móvel. 

A base é mais ou menos vibrante e mais ou menos extensível. 

Portanto, se quer, cada um vai apresentar mecanismos energéticos, mecanismos vibratórios 
que serão função do que esse irmão ou essa irmã é capaz de viver, de encaixar, naquele 
momento. 

Eu o lembro, também, de que havia sido dito que os Chamados seriam marcados na fronte, 
eles viveriam a unção do Senhor, através da chegada de Cristo, por Metatron atrás, por Miguel 
à frente e por Maria ou pelas Estrelas ou por nós, Anciões. 

Você vai constatar que Cristo vai manifestar-se, também, desse modo. 

Então, nem sempre com palavras, mas momentos, por exemplo, nos quais você pode 
manifestar, de repente, um desaparecimento súbito, um arrepio que o toma por toda a parte, 
que lhe sacode o corpo ou, ainda, o coração que se põe a vibrar ou a esquentar ou, ainda, a 
Onda de Vida que se reativa, ou as pressões ou os zumbidos nos ouvidos que se modificam. 

Tudo isso traduz a aproximação de Cristo e a aproximação de Maria e, portanto, a 
aproximação de seu Face a Face consigo mesmo, com a Eternidade. 

E tudo isso se produz, é claro, durante este período. 

E, portanto, eu diria, e repito, são ajustes finos, extremamente precisos, que vão ajudá-lo a 
viver o que há a viver e, sobretudo, para alguns de vocês, vão fazer aparecer, mesmo na 
manifestação e na encarnação na qual você está, Presenças espirituais, manifestações 
absolutamente não habituais nesse mundo falsificado, é claro. 

E, portanto, você começa a tocar, cada vez mais, o que nós, nós chamamos o Maravilhoso, 
mesmo se, para alguns de vocês, isso faça ressurgir, eu diria, medos ou temores ou 
interrogações. 

Porque tudo isso se desenrola, é claro, em diferentes lugares da consciência, em diferentes 
lugares do corpo, em diferentes países, e tudo isso se alquimiza, se querem, em função das 
capacidades de assimilação de seu corpo, da noosfera da Terra, de Gaïa, mas, também, de 
grupos de seres humanos constituídos. 

E você observa, aliás, se, por exemplo, tem a oportunidade de falar entre vocês, perguntem se 
conhecem suas linhagens, e verão que algumas linhagens são mais vibrantes ou algumas 
origens estelares são mais vibrantes em algumas horas. 

Do mesmo modo que, nas medicinas energéticas, na medicina chinesa ou outras, há horários 
de manifestação da circulação de energia nos meridianos, nos chacras etc. etc., exceto que, aí, 
do mesmo modo, há manifestações do Fogo Vibral, da Luz, de Sua Inteligência, que vai 
manifestar-se a você e acompanhar-se de diversas coisas. 

É claro, não se pode passar em revista a ação de todos os Triângulos ou de todas as Portas ao 
nível do corpo. 

O importante não são as explicações, mas, é claro, viver isso com, eu diria, o mais de 
disponibilidade possível, em função, é claro, de suas obrigações ou de seus compromissos, 
quaisquer que sejam. 

Mas isso vai fazer-se, eu diria, cada vez mais frequentemente e com cada vez mais potência. 

Mas é perfeitamente lógico, nós o havíamos anunciado. 

Então, é claro que você pode explicar porque o Triângulo do Fogo é mais presente através das 
linhagens, porque ele é mais fixo ou mais com a ponta no alto do que a ponta embaixo. 
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Isso não quer dizer que a reversão não seja feita, uma vez que, se você sente os Triângulos, 
quaisquer que sejam, da cabeça ou uma das Coroas, você viveu a reversão e viveu-a, mesmo, 
grandemente, eu diria, entre o Eterno e o efêmero. 

Você dança uma espécie de dança na qual procura, consciente ou inconscientemente, ajustar-
se, a si mesmo, com a Verdade e não com o que pode ser dito ou vivido nesse mundo. 

Mas o que você tem a manifestar, doravante, nesse mundo, qualquer que seja sua idade, 
qualquer que seja sua situação afetiva, profissional, a Vida vai colocar-lhe cada vez mais 
esclarecimentos. 

Esses esclarecimentos, você pode, por vezes, chamá-los de obstáculos para impedi-lo de 
avançar, mas pouco importa. 

O que se desenrola é apenas a tradução desse condicionamento, se posso dizer, final, antes 
da algazarra da Terra e do Apelo de Maria. 

Então, é claro, não se vai desenvolver todas as funções, porque isso nos levaria, ao mesmo 
tempo, muito longe, mas, sobretudo, diante do inevitável que se desenrola, isso para mais 
nada serve. 

É como se você explicasse a um moribundo, por exemplo, que o coração dele vai parar de tal 
modo, que seu cérebro vai parar de tal modo, que ele vai ter frio, que ele vai arrepiar, em 
suma, todos os sintomas da partida. 

Mas isso, é claro, cabe a você vivê-lo, com suas especificidades e, sobretudo, deixando, eu 
diria, trabalhar o que trabalha, sem interferir, é claro, no momento em que isso se produz, eu 
não falo de agora, justamente, mas eu esclareço as condições, eu diria, as mais favoráveis 
para que você viva, totalmente, o que você tem a viver. 

Não se esqueça, também, de que, no período do apelo, consciente ou inconsciente, em 
relação à sua atribuição vibral, há, também, reajustes que podem traduzir-se por eventos que 
fazem irrupção em sua vida, assim, sem que você nada tenha pedido, tanto agradáveis como 
desagradáveis, aliás. 

E tudo isso faz parte da Inteligência da Luz. 

Tudo isso é o desenrolar, eu diria, normal, na multidimensionalidade. 

É claro, você está, ainda, limitado por esse corpo, você está, ainda, limitado por algumas 
crenças que não são mais as egrégoras, mas, eu diria, edifícios mentais aos quais todos vocês 
têm e nós temos aderido, e que fazem parte, ao mesmo tempo, da educação, mas do ambiente 
coletivo da Terra. 

Tudo isso você tem a atravessar, a ver e, o mais possível, acolher o que a vida oferece-lhe, 
tanto em um sentido como no outro. 

E, quanto mais você for assim, mais poderá sobrepor o corpo físico, os corpos sutis e o corpo 
de Existência. 

E, portanto, viver, eu diria, nessa harmonia total do Si que é, definitivamente, estabelecida na 
Infinita Presença. 

E que se traduz por mecanismos interiores, uma capacidade para ver as coisas sem refletir, 
sem interrogar-se, não tanto para si mesmo, por exemplo, mas para o que se desenrola no que 
lhe é dado a ver na tela de sua consciência para um irmão, uma irmã, uma situação, um 
marido, uma mulher ou um filho. 

Tudo isso está aparecendo, tudo isso lhe é transmitido durante este período, para que você 
veja, realmente, os jogos que se produzem na consciência. 



87 
 

Ah sim, é preciso respeitar um tempo de integração do Espírito do Sol a cada vez. 

Alguns segundos. 

 

…Silêncio… 

 

Creio que podemos escutar a questão seguinte. 

 

Questão: para pôr Cristo à frente é preciso ativar os quatro Cavaleiros da cabeça em certa 
ordem: Terra, Água, Fogo, Ar. 

Pode-se ativá-los pelo pensamento ou há outro método muito rápido? 

O único modo de pôr Cristo à frente é o mais rápido, é apagar a matriz falsificada de seu corpo 
e das estruturas que estão na vida, aqui mesmo, nesse mundo, e deixar a matriz Crística tomar 
posse, inteiramente, de suas estruturas efêmeras, para liberar sua consciência. 

É o que se produz, já, quando você percebe, de maneira espontânea, algumas Portas, 
algumas Estrelas, alguns Triângulos em alguns horários, como acabamos de responder. 

Então, o modo mais rápido não é, mesmo, pensar em Cristo, é tornar-se, si mesmo, Cristo, 
apagando-se diante da majestade do Amor e da matriz Crística de Liberdade. 

Então, sim, é o modo o mais rápido. 

Mas, antes de chegar a esse «mais rápido», o mental não pode compreender. 

Portanto, há apenas a experiência da vibração, a experiência das relações que você realiza 
com o exterior que vai permitir aperfeiçoar como se desenrola o efeito de pôr Cristo à frente. 

Mas, efetivamente, a história de ativar tal Triângulo ou de emitir o pensamento de pôr Cristo à 
frente, ao final de certo tempo – que é variável para cada um de vocês – você vai constatar que 
isso vem espontaneamente, sem esforço. 

É, justamente, nesses casos, que tudo é fácil, que tudo é evidente. 

Você não tem, mesmo, mais, que desejar qualquer coisa. 

Porque, se você emite uma intenção que está em acordo com a Inteligência da Luz, o que vai 
acontecer? 

Ela se atualizará, muito rapidamente, nesse mundo. 

Isso se chama a co-criação consciente. 

É exatamente isso que você realiza. 

É por isso que é melhor prestar atenção ao que você pensa, porque se diz, sempre, você sabe 
bem: não se deve julgar, não se deve condenar. 

Mas, se você teve o pensamento, mesmo sem falar, mesmo sem julgar, mesmo sem condenar, 
se você emite um pensamento que é contrário à luz, você vai senti-lo passar cada vez mais 
rapidamente. 

Isso não é uma punição, é apenas para permitir-lhe ver, cada vez mais claramente, aqui 
mesmo, aí, onde você está, no funcionamento de sua própria consciência. 

Nessa sobreposição, se você a vive no próprio corpo de Existência, se a alma está 
completamente dissolvida, ou na personalidade, se você nada conhece de tudo isso, ainda. 
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Mas tudo isso se realiza com facilidade e de modo cada vez mais evidente para aqueles que o 
vivem. 

Aqueles que não o vivem ainda, vão servir-se de muletas, como se diz. 

Eles podem servir-se dos cristais, podem servir-se do que quiserem. 

Mas, a um dado momento, efetivamente, tudo isso se fará de forma inteiramente automática. 

É exatamente, aliás, assim, que isso acontece em todas as outras dimensões. 

A co-criação consciente é instantânea, uma vez que ela não conhece o tempo. 

E, nesse mundo, como vocês estavam sujeitos ao tempo linear dos mundos carbonados 
confinados, vocês não podiam dar-se conta da causalidade. 

Porque, frequentemente, passavam-se vidas inteiras ou, mesmo, ciclos inteiros, antes que a 
problemática ou a recompensa, chame como quiserem, é similar, as resultantes cármicas 
manifestam-se. 

Hoje, os tempos são extremamente curtos e, também, tornam-se quase simultâneos. 

Você pensa em tal coisa, tal coisa realiza-se. 

Você não a pediu, no entanto, você, nem mesmo, pensou em pôr Cristo à frente. 

E, quando isso se realiza, é, certamente, que sua matriz Crística já está aí. 

Caso contrário, não há razão alguma para que a co-criação consciente manifeste-se de modo 
tão rápido, tão instantâneo, em todos os setores ou para alguns setores de sua vida. 

Eu havia dito, há pouco mais de um mês, que vocês teriam surpresas durante os meses de 
abril e de maio, que vocês constatariam muitas coisas que não tinham, jamais, constatado 
antes. 

Tudo isso porque sua percepção vibral e, também, sua percepção da energia vital, mesmo 
alterada, torna-se cada vez mais sensível e, eu diria, mesmo, em alguns casos, para as 
energias invertidas, isso se torna, diretamente, insuportável. 

Então, isso não é feito para levá-los a matar alguém ou a esbofetear ou tentar resolver, o mais 
rapidamente possível, uma situação ou escapar dela. 

É apenas para mostrar-lhes o que é, em si mesmo e em seu exterior, a ação da Luz nos 
universos Livres. 

 

…Silêncio… 

 

Bem, então, podemos continuar a ler essas questões. 

 

Questão: concernente à ação da ativação dos Triângulos no coração, qual Triângulo é 
concernido para o sistema endócrino e o sistema nervoso? 

Eles são, todos, concernidos, em graus diversos. 

É como se você me perguntasse, nos elementos constitutivos do DNA, qual era o elemento 
que se ativava. 

Os quatro elementos são necessários. 
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É claro, cada um dos Triângulos e cada uma das funções das Portas e das Estrelas de seu 
corpo aporta algumas especificidades, mas não há ordem ou não há preferência. 

Estabelece-se o que deve estabelecer-se. 

Você não está, ainda, na capacidade, eu diria, de controlar seu corpo de Existência, mesmo se 
você o sinta, de maneira cada vez mais viva, se posso exprimir-me assim. 

Mas tudo isso fará parte de uma etapa ulterior, na qual você aprenderá, efetivamente, 
desembaraçado de tudo o que é ilusório nas estruturas desse mundo, a trabalhar, você 
mesmo, e a aprender, eu diria, não mais a andar, mas a voar nas dimensões. 

Portanto, tudo isso se faz em seu ritmo. 

Esse ritmo não é o mesmo para cada um, a ativação dos Triângulos não é a mesma para cada 
um. 

Há, efetivamente, o acionamento de alguns elementos, ao nível dos Triângulos, que é mais 
fácil do que outros, do mesmo modo que há a quintessência dos elementos na Pequena Coroa. 

Alguns de vocês vão sentir uma parte da Cruz, outros, os pontos, outros, as Estrelas, outros, 
os Triângulos no corpo. 

Manifestações que são, todas, todas, absolutamente todas, doravante, ligadas a esse encaixe 
com sua Eternidade. 

Vocês vestem, agora, realmente, suas vestes de núpcias, suas vestes de núpcias para viver o 
Reencontro, com a Eternidade, com Cristo, com Maria, com todos nós e, sobretudo, consigo 
mesmo. 

Não no que vocês conhecem aqui embaixo, nesse mundo, não no que vocês puderam explorar 
fora desse corpo ou fora desse mundo, mas, bem mais, o que vocês são, em verdade, essa 
Centelha Divina, esse Criador e essa Criatura, e essas múltiplas Criaturas ao mesmo tempo. 

Mas tudo isso é você, e é isso que haverá a viver. 

Então, para alguns de vocês, é preciso que haja um trabalho de alquimia que se realiza agora, 
nesse Face a Face, nesse reencontro entre suas duas partes, eterna e efêmera, há uma 
alquimia que se cria. 

Os sintomas que vocês manifestam, quer seja ao nível do corpo e da consciência, onde quer 
que vocês estejam posicionados, fazem apenas traduzir a progressão da Luz. 

Então, é claro, a progressão da Luz, se há resistências, quer seja nos sistemas de crença 
restantes sobre a Terra, quer seja em suas estruturas, quer seja em sua vida, é claro, isso vai 
tomar um relevo e uma acuidade mais marcados. 

Mas isso não está aí para dizer-lhe que isso se agrava, mas, bem mais, para dizer-lhe que, 
bem ao contrário, isso se ilumina. 

E, quando você estiver, verdadeiramente, iluminado, inteiramente, por seu coração e não mais 
pelo Canal Mariano, e não mais pela Onda de Vida, e não mais por nossas Presenças e não 
mais, unicamente, por seu corpo de Existência que se sobrepõe, mas pelo coração, o Coração 
de Diamante, aí, você verá, você reconhecerá, se já não foi feito, sua Eternidade. 

E você será, cada vez menos, afetado pelo que se desenrola, eu diria, ao seu redor, uma vez 
que esse «ao seu redor» é apenas sua projeção de consciência, assim como a projeção de 
outros irmãos e irmãs, próximos ou distantes. 

Mas tudo isso faz parte apenas da solução, se posso dizer, dessa confrontação. 
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E quanto menos você está presente nessa confrontação, mais ela vai desenrolar-se com 
leveza, com um alívio das zonas de resistência ou das crenças que possam, ainda, 
permanecer enquistadas em sua consciência ou em seu corpo. 

 

…Silêncio… 

 

Bem, então, podemos escutar, se querem, exceto se há questões orais, a questão seguinte. 

 

Questão: para uma forte pressão na fronte, em situação de estresse, eu tentei tudo: os 
Triângulos, o coração, a respiração. 

Ao final de um momento, saiu, com a refutação. 

Como fazer de outro modo? 

Como fazer o quê? 

Fazer desaparecer o quê? 

O fato de estar incomodado? 

Mas quem é incomodado? 

É a pessoa, é claro, que é incomodada. 

Então, é claro, há processos vibratórios, quer seja na fronte, como você coloca, ou, por vezes, 
em um artelho, ou não importa qual Porta ou região do corpo ou da cabeça. 

Há essa fulgurância que aparece, mas, primeiro, por que você quer fazer desaparecer isso? 

É a questão que é preciso colocar-se. 

Não é como eu vou fazer desaparecer tal Triângulo, tal calor ou tal coisa. 

Não é questão de dar uma técnica ou de encontrar uma técnica. 

É questão de ver-se atravessar isso e de atravessá-lo, realmente. 

Você vai aprender, se já não é o caso agora, que as regras estão mudando, profundamente, e 
é indispensável, antes do Choque final. 

É indispensável que muitos de vocês, do mesmo modo que ancoraram, semearam a Luz, que 
vocês estejam em uma estabilidade e uma Transparência total para, de algum modo, se posso 
exprimir-me assim, portar a cruz como Cristo o fez. 

Não para fazê-los crucificar, mas para, literalmente, encaixar o que há a encaixar. 

Eu o lembro de que cada um de vocês é o mesmo que o outro. 

Então, se o outro se manifesta a você, violentamente, ou se você mesmo vive uma percepção 
desagradável em um Triângulo, em um elemento, em um artelho, onde quer que seja, por que 
você quer, ainda, procurar uma sedação? 

Atravesse isso, esteja lúcido com cada vez mais acuidade. 

Se você está lúcido com cada vez mais acuidade, não para procurar como desembaraçar-se 
do que o incomoda ou como melhorá-lo, nem um nem o outro, simplesmente, atravesse isso, 
deixe revelar-se o que se revela, ou seja, a Merkabah interdimensional, os Triângulos 
elementares que se juntaram à quintessência. 
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E você verá que a fonte da felicidade está aí. 

Ela não está no fato de querer desembaraçar-se de tal ou tal coisa, porque isso incomoda a 
pessoa. 

Aí também, você é testado por si mesmo. 

Você é uma pessoa ou não ainda, ou não mais, absolutamente? 

Você transcendeu a pessoa e não é mais, absolutamente, uma pessoa, a tal ponto que não 
sabe mais como você se chama ou qual hora é ou em qual dia você está ou em qual planeta 
você está? 

Tudo isso é normal. 

É como se – vamos tomar o exemplo inverso – é como se nós estivéssemos colocando o fogo, 
e você também, e você chamasse os bombeiros por trás. 

É preciso saber o que você quer. 

Você sabe que há, agora, eventos que são atualizados na Terra, em sua dimensão, que 
aparecem cada vez mais claramente, exceto para aqueles que não querem vê-los ou que não 
creem nisso. 

Mas não é questão de crença, você não pode dizer eu creio ou não creio nisso. 

São eventos que são inscritos na matéria, portanto, que estão gravados no mármore e eles são 
identificáveis. 

Eu falo tanto de seu corpo como do corpo da Terra. 

Portanto, querer, mesmo se você tem uma queimadura intolerável no artelho ou em um 
Triângulo e você sinta um mal estar, não é a Luz que lhe quer mal. 

O que você percebe, através dos Triângulos, por exemplo, ou através dos formigamentos, ou 
essas manifestações, se quer, amplificadas ou novas, é, unicamente, a experiência e a 
vivência de seu corpo de Existência sobreposto ao antigo. 

Portanto, tudo isso é lógico. 

É para ver, também, por si mesmo, onde está seu grau de Luz. 

Onde está seu grau de confiança na Luz, onde está seu grau de Abandono, onde está seu grau 
de Eternidade? 

É isso que há a ver, nada mais. 

Então, depois, é claro, pedem-me técnicas. 

É claro que você pode ter técnicas para ativar tal Triângulo ou tal Triângulo. 

Mas lembre-se de que, se esse trabalha mais do que outro, é que há uma razão. 

A última razão é, também, que você é marcado na fronte, como eu disse, e essa marcação na 
fronte torna-se uma realidade tão visível, que, em breve, isso se verá como o nariz no meio da 
cara, que você está iluminado. 

E é aí que sua função, se posso exprimir-me assim, é fundamental nesse mundo. 

Não para aportar uma ajuda ou resolver o que quer que seja, mas, mais, para instalar-se, cada 
vez mais, nessa Eternidade. 

Se você se instala na Eternidade, mesmo no olhar de um irmão que está à sua frente e que lhe 
peça alguma coisa – tratá-lo, falar com ele – se, primeiro, você põe Cristo à frente, como eu 
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disse, e se, em seguida, você desaparece, mas vão acontecer coisas maravilhosas para 
aquele que pediu alguma coisa. 

Mas você nada pediu, é preciso, sobretudo, não mais pedir, deixe a Luz trabalhar. 

Não dizendo que a Luz vai atravessá-lo e que você é um grande curador. 

Deixe esse papel para a Luz que você é, porque ela é Inteligente e vai resolver tudo o que está 
no ambiente. 

O ambiente, é o irmão e a irmã que estão à sua frente e que lhe pede ajuda, mas é, também, a 
criança que morre de fome na África e que vai, através de seu estado de ser, se posso dizer, 
recepcionar ainda mais Luz. 

Você não tem necessidade de saber que ela morre de fome, você não tem necessidade de 
saber como ela se chama, você não tem necessidade de saber sua idade nem a cor de sua 
pele. 

Você não sabe, mesmo, que ela existe e, no entanto, a ação é bem real e, em breve, você vai 
vê-la. 

Você vai constatar, aliás, que todos aqueles que estão em uma diligência espiritual – entre os 
irmãos e as irmãs – e que começam a querer tratar, a agir em uns e nos outros, é claro que há 
ações, mas quem faz essa ação, se não é a pessoa e o ego? 

Se você desaparece, não há mais ego e, se você desaparece na frente de alguém – sem nada 
pedir, você que desaparece –, mas o outro receberá o que ele deve receber, ele receberá dez 
vezes mais da Luz do que aquilo que você quer dar a ele com suas mãos ou com sua própria 
consciência. 

Aí também, há, por exemplo – eu vou continuar nisso – eu falei dos terapeutas ou aqueles que 
têm uma missão de ajuda, recíproca, por vezes, nos encontros entre irmãos e irmãs. 

Mas você pede, é claro, sempre se disse para pedir. 

Mas, agora, se você desaparecesse ao invés de pedir, o que vai acontecer? 

Experimente, aqui mesmo, durante esta semana. 

Mas você verá que você nada compreenderá do que acontece, que você não terá qualquer 
meio de apropriar-se do que acontece, mas que a Inteligência da Luz e a Ação de Graça 
estarão aí. 

Mas, para isso, é preciso estar alinhado e, sobretudo, é preciso nada pedir, você mesmo. 

É preciso deixar ser a Luz e a Inteligência, qualquer que seja o pedido do outro. 

Então, é claro, nós lhes damos, uns e outros, nessas respostas às questões, nas entrevistas 
privadas que vocês podem ter com alguns de nós, nós lhes damos elementos. 

Não técnicas, mesmo se há os cristais, as posturas, tudo o que quiserem, mas meios de 
aproximar-se disso, não para resolver tal dor, tal dodói e tal anomalia, mas, sempre, ir para 
mais autenticidade, mais desaparecimento, mais Transparência. 

E, aí, você verá que a Graça faz-se, ela se atualiza sozinha. 

Ela não tem necessidade de você, nem do outro. 

E, aí, é algo que há a superar, é claro. 

Você está em um mundo, ainda, dual, no qual a dualidade exprime-se, mesmo se você é 
Liberado, nos atos quotidianos. 
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De momento, você não está na fase em que seu veículo – o automóvel – vá dirigir-se sozinho, 
não é? 

Em contrapartida, a Luz pode conduzir seu corpo sozinha. 

Ela não tem necessidade de você. 

E, nos cuidados, na terapia, na ajuda que você pode aportar, aí também, conforme você se 
comporta, você vê se desapareceu ou não. 

Porque, se você desaparece e a Inteligência da Luz é real – e ela é real, mesmo nesse mundo 
– por que colocar uma intenção, um pedido ou o que quer que seja? 

Você vai ressoar em sua Eternidade, a matriz Crística instaura-se, você põe Cristo à frente 
para ajudá-lo, mas, depois: você deixa fazer. 

A verdadeira Graça está aí. 

Ela não é dizer: «Espere, eu vou curar seu dodói», mesmo se seja agradável fazê-lo ou 
recebê-lo, mas eu o convido a passar a outra oitava de manifestação agora, que não depende 
mais de você, justamente. 

E, se isso não depende de você, por que você quer que o processo de cura dependa de você, 
ou de um circuito energético, ou de um chacra ou de uma linhagem? 

Isso se faz automaticamente. 

É isso a co-criação consciente. 

Eu o lembro de que, nas dimensões Livres, não carbonadas, sobretudo, a regeneração é 
instantânea. 

Não há necessidade de passar por um processo fisiológico, tecnológico ou acoplamento, no 
sentido que você entende, para criar a vida, ou para restituir a vida, ao nível de um 
funcionamento. 

Bem, você vai viver a mesma coisa durante esses tempos reduzidos. 

Você já o vive. 

É por isso que eu falo, precisamente, agora, porque muitos de vocês receberam o impulso, 
com as informações que recebem, de aportar uma ajuda. 

É normal, vocês são irmãos e irmãs. 

Nós somos irmãos e irmãs e, mesmo se não é com a vontade, há, sempre, na natureza 
profunda, essencial do ser humano, esse sentido de serviço ao outro. 

Mas não transforme esse sentido do serviço ao outro como uma manifestação do ego. 

Não é você que cura, não é, mesmo, o outro que cura, é a Vida que se instala. 

E deixar a Vida instalar-se, completamente, é deixar trabalhar o que trabalha, não é vangloriar-
se de técnicas. 

Você superará essas técnicas. 

Você não tem necessidade do que quer que seja, eu falo na relação de ajuda, sobretudo. 

Consigo mesmo, é um pouco mais complicado porque, como não ter necessidade de si para 
conduzir um automóvel? 

Mas, nisso, você terá a solução apenas quando tiver atravessado, completamente. 
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Porque, mesmo um automóvel, mesmo se você pede, expressamente, para não fazê-lo, ele 
pode conduzir-se sozinho, mas verdadeiramente. 

Mas você ainda não está aí. 

Tente, já, conduzir sua vida, simplesmente, sob a Inteligência da Luz e não com suas 
pretensões, não com suas esperanças, não com seus sofrimentos. 

Você sabe, pertinentemente, mesmo se nada conheça do que nós temos dito, se você 
desembarca, hoje, vê, efetivamente, o que acontece na Terra, não? 

Então, se você não o vê, não se inquiete, você não poderá mais, em breve, vê-lo, é impossível. 

Então, deixe trabalhar. 

Esteja atento, não para procurar algo, mas para deixar, totalmente, o lugar, porque, se você 
deixa o lugar, real e concretamente, você está, imediatamente, na Ação de Graça e, aí, a co-
criação consciente faz-se, instantaneamente. 

As coisas que você pensava, anteriormente, complicadas, vão instaurar-se com evidência. 

E depois, então, ao inverso, coisas que lhe pareciam terrivelmente simples, como escrever, por 
exemplo, você vai se aperceber de que você não pode mais escrever. 

Você vai fazer um discurso ou redigir uma carta e vai aperceber-se de que nada mais há. 

Porque você tenta redigir a carta, você mesmo. 

Deixe, aí também, a Luz à frente, e Cristo à frente, e você verá que, mesmo para isso, tudo se 
fará com a maior das facilidades. 

É seu aprendizado e é durante esse aprendizado, agora, que é cada vez mais intenso, que 
você vê onde está, que você vê o apelo que é, talvez, necessário para respeitar a liberdade 
que é a sua. 

Mas você não pode pretender a Liberdade se você mesmo se limita, se você mesmo se põe 
outra coisa que não seu desaparecimento ou sua Transparência à frente. 

Olhe Cristo, quando ele disse, por exemplo, quando ele passava pela multidão, ele perguntou: 
«Quem me tocou?», porque a pessoa que O tocou curou-se. 

Será que foi o terapeuta que curou, aí? 

Tente compreender o que acontece. 

Mas você tem a resposta, é a fé do outro que curou, não em você, aí, no caso, foi Cristo, mas 
na Luz. 

Então, como você quer que a pessoa tenha confiança na Luz se, previamente, seja preciso, já, 
ter confiança em um irmão ou uma irmã? 

Eu falo de confiança habitual. 

Vocês entraram, realmente, nisso, há pouco tempo, e é o que se manifesta a vocês. 

Vou tomar um exemplo: você toma um automóvel e diz: «Vou colocar o cinto porque há a 
polícia, vou prestar atenção para que isso funcione». 

Mas, aí, você pensou «polícia», a polícia vai parar você. 

Basta que você pense nisso. 

Você diz, no carro, por exemplo, você vai a tal lugar e pensa que, no passado, você havia visto 
que ali havia uma fronteira, que havia alfândega. 
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Você emite o pensamento, cinco minutos: «Hei, é a fronteira, há polícia.», mas a polícia, 
mesmo se não estivesse ali, ela vai chegar para controlá-lo. 

Você vê o que isso quer dizer, até onde isso vai? 

Então, preste atenção não em suas ações, mas seus pensamentos, também, devem, de algum 
modo, afinar-se. 

Eles não vão desaparecer inteiramente, mas eu diria que eles se reagenciam juntos. 

Você vê, aliás, que, agora, seu cérebro faz frases que não têm mais sentido algum. 

Nós também, aliás, por vezes. 

Isso quer dizer o quê? 

Que a inteligência do reconhecimento verbal ou da leitura não lhe é mais de qualquer utilidade. 

E você vai se aperceber de que, quando faz uma frase, vai faltar um verbo, vai faltar o fim da 
frase ou, então você não saberá mais o que queria dizer. 

Isso lhe permitirá, justamente, diferenciar o que está na origem de sua pessoa ou o que, na 
origem, vem de Cristo. 

Tudo isso é para ver, tudo isso é para assimilar, transmutar, não pela vontade pessoal, mas, 
mais, por essa interioridade, essa vacuidade, esse silêncio e essa aptidão mais ou menos 
natural que você terá para desaparecer, para deixar Cristo não, unicamente, à frente, mas, 
também, em você, e trabalhar através de você, certamente, e através do outro, mas não em 
relação com um e outro. 

É isso, também, o que nós explicamos há alguns anos. 

Quando vocês forem reunidos dois, em nome de Cristo, ou três, Ele estará presente. 

Mas é para pôr em ação, agora, não é mais um objetivo ou um potencial, é algo que está aí, à 
disposição. 

Em definitivo, para fazê-lo tomar consciência, de maneira definitiva, irremediável, irreversível, 
de quem você é. 

Então, para alguns, é preciso acariciar com uma pluma e, para outros, é preciso o peso de uma 
bigorna. 

Mas isso não é nem nós nem a Luz, nós, como estruturas Luminosas em transição, como 
Arcanjos, Anciões e Estrelas, que fazemos isso. 

É você, e você sozinho. 

A partir do instante em que você vê, claramente, os jogos que você joga, uns e os outros, ou 
uns com os outros, nas relações de casal, nas relações de terapia, nas relações com os 
inimigos, nas relações com as linhagens que lhe fazem cócegas, um pouco, no mau sentido 
etc. etc. 

 

…Silêncio… 

 

Então, podemos continuar com a leitura das questões. 
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Questão: durante a estase, será preferível estar na posição deitada ou meio sentada, o Bindu 
para o alto? 

Há, ainda, os que sonham que vão poder deslocar-se, certamente. 

A única solução que será possível é, certamente, aquela que é deitada. 

Não haverá outras posições possíveis, aliás. 

É claro, você pode, sempre, decidir permanecer sentado, mas eu duvido que você permaneça 
sentado durante esse tempo. 

Portanto, não há que determinar, para a estase, a posição. 

Isso é estritamente idêntico para todo mundo, mesmo para aqueles que resistem. 

Aliás, é preciso três dias, há três dias de estase, por que três dias? 

Porque há os que vão cair na estase imediatamente e, depois, há os que vão resistir. 

Eles não poderão resistir mais do que vinte e quatro ou trinta e seis horas. 

E aí, é claro, se há resistência, há angústia, há medo, haverá manifestações importantes ao 
nível do corpo físico. 

Enquanto, aquele que aceita a estase, diretamente, não tem que se colocar qualquer questão. 

É como se ele fosse para a cama, à noite, ele vai viver seu desaparecimento, ele vai viver o 
reencontro com alguns seres, ele vai viver o reencontro com o corpo de Existência, com Cristo, 
ele viverá o Absoluto, ele aceitará e voltará. 

Mas aquele que resiste antes, tudo será feito para que um mínimo de defasagem que é, eu 
disse, de vinte e quatro a trinta e seis horas, tudo esteja, absolutamente, parado. 

Então, eu não vejo como você pode alimentar os filhos, ir trabalhar ou ocupar-se de seu 
querido(a). 

Você não estará mais, absolutamente, nessa noção de serviço. 

Após os três dias, é outra história. 

Mas você não pode dirigir sua própria estase. 

Aliás, eu disse, em uma resposta anterior, você vê, efetivamente, que, hoje, há irmãos, irmãs 
que não podem mais dirigir. 

Ou, quando há um desaparecimento, eles são obrigados a parar tudo, instantaneamente. 

Quando Maria chamá-lo, você não vai dizer: espere, tenho algo a terminar, não é? 

Eu não acabei de cozinhar, eu tenho que pagar meu aluguel, eu não me despedi de tal 
pessoa… 

Mas você achará isso, mesmo, eu espero, totalmente ridículo, se esse gênero de pensamento 
emerge. 

Não se esqueça de que, em toda mudança dimensional, mesmo nos Mundos Livres, há um 
limiar. 

Esse limiar é o momento no qual você passa de uma forma ou de uma manifestação a outra. 

É, exatamente, a mesma coisa, aqui, na Terra, em relação a esses processos finais. 

Você não pode, você não poderá agir no que quer que seja, naquele momento. 
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E, aliás, você não terá qualquer ideia, se está suficientemente pacificado consigo mesmo, você 
não terá qualquer ideia de que lhe virá, levantar-se ou pensar no que quer que seja mais que 
não na Luz, em Maria, em Cristo, em nós, em sua dimensão eterna. 

É nesse momento, que é, portanto, uma separação, uma ruptura, se prefere, como quando 
você muda de dimensão, mesmo se não há separação no sentido em que nós a entendemos 
na Terra. 

Mas, na ruptura há, necessariamente, uma ruptura da continuidade, para reiniciar um novo 
sistema, em outro lugar. 

Eu diria, mesmo, para reforçar, talvez, o que foi dito, que, de sua faculdade para desaparecer, 
instantaneamente, ou seja, por exemplo, você sente um apelo da Luz, você se coloca e, se 
você desaparece no minuto, mas você não tem mais qualquer questão a colocar-se. 

Tente, também, por exemplo, desaparecer antes de ter uma entrevista importante, antes de 
fazer um pedido específico, entre vocês, irmãos e irmãs, sobre situações a purificar. 

Não peça para a Luz agir nisso, porque isso é o ego que faz, sempre; apague-se, desapareça, 
volte e veja como você está. 

E você verá, muito facilmente, que, não interferindo em uma relação, em uma interação, em um 
problema como em uma alegria, tudo isso será magnificado e vai desenrolar-se sem 
resistência, com grande facilidade, grande evidência e, sobretudo, uma satisfação interior 
especial. 

E, isso, basta vivê-lo uma vez, esse estado de Graça especial, para identificá-lo entre mil. 

Não é, simplesmente, a felicidade, não é, simplesmente, uma alegria, não é, simplesmente, 
uma satisfação ao nível emocional, mental ou outro, é bem maior do que isso. 

Mas, para isso, é preciso aceitar não estar aí, mesmo estando, plenamente, aí. 

Estar plenamente aí é desaparecer para si mesmo, agora, é não mais, unicamente, viver o 
instante presente e o alinhamento. 

É fazer desaparecer toda referência ao efêmero. 

Se você faz isso, verá que tudo se desenrolará, depois, muito melhor. 

Mas não espere a estase para fazê-lo, porque, aí, isso para nada serve, é agora que isso pode 
ser feito. 

Você vê, nós temos falado de pôr Cristo à frente, ou seja, já, projetar alguma coisa. 

É claro, é preciso continuar a pôr Cristo à frente, mas, sobretudo, é preciso desaparecer. 

Se você desaparece, quando você volta, você se aperceberá de que as circunstâncias, quer 
seja de uma situação, de uma relação, quer seja de não importa o quê, não é mais, 
absolutamente, visto e vivido do mesmo modo, é profundamente diferente. 

Mas como você pode saber disso, se você não o faz? 

E, aí, não há técnica. 

Todas as outras coisas, mesmo a Dança dos Elementos de Li Shen, o trabalho com as 
fluorines nos elementos, tudo isso são muletas que lhe inicializa, eu diria, o processo. 

É como quando você aprende a dirigir o carro, ensinam-lhe que é preciso pôr a chave ou ter 
um cartão para que comece, que, depois, você tem uma marcha de velocidade que, por vezes, 
pode ser automática. 



98 
 

Mas você deve saber, primeiro, que é ali, não procurando no manual de utilização, nesse caso, 
mas deixando, verdadeiramente, as coisas desenrolarem-se. 

 

…Silêncio… 

 

Podemos escutar a questão seguinte. 

 

Questão: durante a estase, como fazer se se tem necessidade de ir ao banheiro? 

Mas quem disse que o corpo funcionará? 

Como você pode imaginar isso? 

Seu DNA vai revelar-se, sua Merkabah revela-se. 

Você acredita que terá necessidade de olhar a TV ou de absorver o que quer que seja? 

Há os que acreditam nisso, ainda, porque isso foi dito em numerosas profecias, que era 
preciso, por exemplo, acender velas especiais, ter água benta, não abrir as janelas. 

Mas eu me pergunto como você poderia abrir qualquer janela. 

Então, comer ou beber ou fazer suas necessidades, nem pense, mesmo, nisso. 

O corpo não estará, absolutamente, na mesma fisiologia que você conhece habitualmente. 

A temperatura corporal não será a mesma e você ali não sentirá, no entanto, nem calor nem 
frio. 

Você será apenas confrontado ao seu desaparecimento e à Luz e ao Apelo de Maria e ao 
Juramento e à Promessa. 

Mas, ao nível da vida nesse corpo, aqui, onde você está, mas será como um esquife, durante 
três dias. 

Nada mais, nada menos. 

Era essa a questão? 

Eu acredito que há os que queiram ir fazer pipi, agora, embora eu nem falei duas horas, ainda. 

Caso contrário, suas bexigas muito pequenas, hein? 

 

Questão: há, ainda, possessões? 

Mas é claro que há, ainda, possessões. 

Enquanto você está, ainda, aí, haverá, sempre, possessões. 

Vocês são possuídos pelo sistema, são possuídos por uma entidade, são possuídos pelas 
crenças, são possuídos pelos hábitos. 

E há possessões reais, pelas entidades. 

Durante este período, você atrai, para si, o que você é. 

Então, é gentil, você pode falar de Amor, pode dar sorrisos, mas, se seu coração não está 
iluminado, é claro que você vai atrair alguma coisa, e cada vez mais, mesmo. 
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Você vai sentir cada vez mais Presenças, aqui mesmo, em seu mundo, como por toda a parte. 

Então, você vai entrar em contato, vai viver comunhões e, por vezes, possessões, também. 

Uma vez que tudo está aberto, a Luz está aí, ela ilumina, justamente, o que estava invisível, 
até agora. 

Você vê, por exemplo, uma linhagem ou uma origem que discute com um irmão. 

Então, é claro, além disso, com as energias, como dizer…, com o fogo vital, e muitos 
confundiram e deixaram-se abusar pelo fogo vital, ao invés do Fogo vibral, a diferença é muito 
simples. 

Se é o fogo vital, a personalidade continua presente e, cada vez mais, de maneira evidente. 

Em contrapartida, se é o Fogo vibral, não há mais personalidade. 

Há, ainda, uma pessoa que está ali, com suas estruturas efêmeras, mas para aí. 

Portanto, é claro que você verá as linhagens, é claro que verá, claramente, nos seres que 
dizem que nos canalizam e que, de fato, são ligados às esferas Arcônticas, não nas palavras, 
porque é fácil fazer palavras bonitas, mas, quando vocês o virem, o que é que você vai dizer, 
quaisquer que sejam as palavras? 

E, também, para você, não, unicamente, no outro. 

Então, é claro, há os que estão assustados com essa palavra: possessão. 

Mas, já, seria preciso possuir-se, a si mesmo, uma vez que vocês não são vocês mesmos. 

E ser si mesmo é ser Absoluto ou, então, estar estabelecido, firmemente, na Infinita Presença 
ou na Morada de Paz Suprema, chame como quiser. 

Lembrem-se: vocês se tornam cada vez mais sensíveis, a gamas de frequências, Presenças e 
entidades a nenhuma outra similares na história da humanidade. 

Portanto, é claro, vocês verão, claramente, o outro e, aliás, é ótimo porque, talvez, vendo isso, 
isso vai permitir, àqueles que estão na ilusão, retificar-se ou fazer, novamente, o «tournicoti-
tournicota». 

E é indispensável que tudo seja visto ao nível do coletivo humano, eu diria, porque é uma 
experiência e um estado muito enriquecedor ver, realmente, a Verdade no olhar do outro. 

Não no sentido auras, não nas palavras que ele diz ou nos sorrisos que ele lhe dê, não na 
animosidade que ele possa manifestar em relações com linhagens que são contraditórias, eu 
diria, mas, bem mais, qual é a realidade do coração da pessoa que fala. 

E você pode imaginar que, se há possessão ou se você vê um magnífico Draco atrás dessa 
pessoa, não é, absolutamente, nós que falamos, é evidente. 

Aliás, alguns de vocês, aqui, veem muito bem o que acontece. 

Vocês veem quem está ao lado para fiscalizar, vocês veem quem está ali, real e 
concretamente. 

O que quer dizer que não haverá mais qualquer possibilidade de trapacear, que não haverá, 
em definitivo, mais qualquer possibilidade de enganar ou de ser enganado, sem julgamento, 
mas apenas, talvez, se você está possuído, como diz, é que, talvez, para você, encontre-se a 
solução aí, a verdadeira, para você. 

E, depois, há histórias, como você sabe, de resoluções cármicas, nas quais você vai 
reencontrar seres com quem você teve vidas, não, necessariamente, como marido e mulher, 
mas, sobretudo, eu diria, para vidas com conotação espiritual. 
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Tudo se realiza agora. 

Então, é claro que você pode ver tudo, você pode ver as auras, desde a mais física até a mais 
sutil, você pode ver todas as entidades, mas isso para nada serve. 

Isso serve apenas para fazê-lo tomar consciência. 

Não é algo contra o que seja preciso desfraldar, como vocês dizem, a artilharia pesada. 

É para ver e, se você aceita, com o mesmo humor e o mesmo estado, tanto o que você vê de 
luminoso – tanto em você como eu seu exterior, uma vez que é a mesma coisa – como o que é 
sombrio, você transcendeu tudo isso. 

Você não é mais atingível por essa dualidade, você se aproxima da Verdade, ou você ali já 
está, porque ela sempre esteve aí. 

Simplesmente, o crescimento de suas percepções dá-lhe a ver, a sentir e a viver tudo. 

Você sentirá, se já não é o caso, a mínima erupção solar. 

Você sentirá o mínimo sismo da Terra. 

Você sentirá o sofrimento da criança que morre de fome na África; você sentirá a Alegria 
daquele que vive Cristo. 

E você atravessará, com a mesma Graça, a criança que morre de fome e aquele que realizou 
Cristo. 

Isso quer dizer que não haverá mais possibilidade, em você, de emitir o mínimo julgamento de 
valor (eu não falo, mesmo, de julgamento), a mínima distância, a mínima separação, a mínima 
divisão. 

O que não quer dizer que não se deva ver o que se desenrola, tanto em você como em seu 
exterior. 

Isso requer, simplesmente, ver para atravessar, não para reagir, não para recair na dualidade e 
dizer: «Oh, aqui há um Arconte», «Há um que fala, que diz que é Vovô, e não é Vovô», mais, 
tudo isso, qual importância? 

Em definitivo, se você vive a Luz, se você crê na Luz, é claro que tudo o que você vive apenas 
pode ser a resultante da Luz. 

Eu dizia, à época: ou Amor ou o medo, mas é exatamente isso. 

Hoje, é a Luz ou a sombra. 

Mas não a Luz ou a sombra no sentido de um confinamento, não em uma predação, mas ver, 
realmente, os jogos de sombra e Luz. 

Ver a Luz, ver as trevas, ver o néant. 

Viver a morte como o nascimento de um ser querido do mesmo modo. 

Você tem as capacidades para isso, simplesmente, você não as atualizou, ainda. 

Você ainda não se deu conta disso. 

 

…Silêncio… 

 

É toda a diferença, também, que eu queria dizer-lhes em relação a isso, por essa resposta que 
eu dei. 
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Há a sombra e a Luz, certo? 

Há percepções que definem sua percepção. 

Vocês sabem muito bem que, para um evento, qualquer que seja, vocês têm, todos, uma 
percepção ou, se preferem, um ângulo de visão, que é diferente. 

Mas, se vocês aceitam isso, se veem através, mesmo, do que é descoberto diante de vocês, 
não fiquem na análise sombra-Luz, possessão ou Liberação, não fiquem nisso, não façam 
disso uma oposição, atravessem isso do mesmo modo, porque isso está aí para ser visto, é 
tudo. 

A correção é feita pela própria Luz, e todas as circunstâncias que lhes são colocadas sob o 
nariz ou em vocês, durante este período, é, justamente, para perceber isso. 

Não são obstáculos, não são erros, não é um carma, é a Graça. 

Então, é claro que é muito difícil dizer obrigado quando lhe dão uma facada nas costas. 

Mas, se a facada nas costas aconteceu, é aquele que diz que é. 

Se você tem a facada nas costas é que, de algum modo, você a chamou, não? 

Ou é, ainda, uma injustiça que se produz em sua vida? 

É preciso, verdadeiramente, conseguir mudar de olhar, não adotando crenças ou certezas que 
não sejam vividas, mas, radicalmente, parando de imaginar e de pensar, como você fazia até 
agora. 

Porque era o único modo de pensar que era eficaz nesse mundo: ação-reação, ação-problema-
solução. 

Mas isso é específico desse mundo, não é específico no que vocês são. 

Então, você deve, de algum modo, demonstrar, a si mesmo, não para nós, não para seus 
irmãos e irmãs, mas você deve demonstrar-se, a si mesmo, mostrar-se, a si mesmo, onde você 
está, sem subterfúgios, sem hipocrisias, sem culpa e sem gratificação alguma, porque é a 
última chance de ver o que há a ver. 

Lembre-se de que a Graça é muito mais eficaz do que a ação-reação. 

Lembre-se de que a Graça provê a tudo. 

Lembre-se das palavras de Cristo, ainda uma vez: «Deixe os mortos enterrarem os mortos e 
siga-me», «Será que o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer amanhã?». 

É claro que a sociedade inculcou-lhe tudo isso, porque esse mundo funciona assim. 

E, quando esse mundo não funcionar mais, absolutamente, você vai querer funcionar assim? 

Será demasiado tarde, para aclimatar-se ao novo. 

E não é, jamais, demasiado tarde até o Apelo de Maria, nada há que seja irreversível, se não é 
a queda final, ou a Ascensão final, isso depende do ponto de vista, aí também. 

Mas não há nem Ascensão nem queda, há Verdade ou não há Verdade. 

Verdade de seu ser, eu não falo da verdade das palavras que saem de você. 

Então, é claro, mas as possessões, nem sempre são Arcontes, é, talvez, o marido ou a mulher 
que vem fazer-lhe cócegas, com seus répteis. 
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Então, será que, porque seu cônjuge, por exemplo, toma consciência de que há um Arconte 
atrás dele, ou uma origem estelar reptiliana que você não tem, que é preciso quebrar tudo ou 
resolver tudo? 

As ações que você realiza hoje, do que você vive hoje, você tem a ilustração perfeita desse 
Face a Face, dessa fusão e da dissolução final, não é mais nem menos do que isso. 

Eu lhes deixo a palavra em relação a isso. 

Primeiro, se nada há em relação a isso, fazemos o Silêncio. 

 

…Silêncio… 

 

Bem, agora, escutamos você. 

 

Questão: à noite, eu tenho, por vezes, a sensação física de que algo sobe em minha cama. 

Não é meu gato. 

Eu disse que havia muitas Presenças e, à noite, é o momento propício, de qualquer forma. 

Não há mais luz, resta a Luz interior, e você sente Presenças. 

Mas é claro que há Presenças. 

Elas lhes eram inacessíveis antes. 

Há consciências nos menores fios de grama, não, unicamente, nas árvores. 

A própria vida, manifestada, é consciência, tanto aqui como alhures. 

Então, é claro que há coisas que sobem na cama, é claro que você vê coisas, quando você 
abre os olhos. 

Mas você vai vê-las, cada vez mais, mesmo os pensamentos, você vai vê-los, porque você não 
pensa mais, unicamente, com o cérebro, você pensa com o coração, não no sentido de ter 
coração, é também isso, mas, sobretudo, ver além das aparências. 

É o que eu expliquei há pouco, em relação a quando você vai se aperceber e, aí, há os que se 
apercebem, já, na cama: imagine que você está dormindo com seu companheiro, você abre os 
olhos e vê um magnífico réptil. 

Você faz o quê? 

Você volta a dormir, simplesmente. 

Nada há a fazer. 

O medo ou o Amor. 

Lembre-se de que nem o diabo, nem um Arconte, nem os Greys [extraterrestres], nem as raças 
predadoras nada podem contra aquele que está no coração. 

Nada, absolutamente. 

Eles, estritamente, nada podem, sobretudo, agora. 

Então, é claro, isso pode ser assustador, o que pode ser assustador é a surpresa, há algo que 
sobe na cama e você se diz: «Hei, não é meu gato», «Ah, bem, não é meu companheiro», «Ah, 
bem, não há ninguém mais na casa, então, o que é que sobe na cama?». 
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Você o sente, depois, você vai ver, depois, você arrisca ter um efeito de surpresa, porque, não 
se esqueça de que isso se manifesta em sua dimensão, não é mais em outros lugares, não é 
mais em viagem astral, não são viagens na Existência, isso se produz aqui mesmo, aí, onde 
você está. 

É tudo isso que se desvenda sob os seus olhos. 

Então, cada um tem um sentido privilegiado, por exemplo, aquele que tem uma linhagem Água 
muito potente, vai ver, realmente. 

Há os que vão ter a intuição e a fulgurância do Ar ou do Fogo. 

Mas pouco importa, vocês vão, no sentido o mais nobre, ver, realmente, por trás das 
aparências. 

Mas o que há por trás das aparências não é a sombra, não é algo que vá comê-los, nem matá-
los. 

São, simplesmente, os parasitas que se nutrem de vocês. 

Mas tudo isso está em simbiose. 

Nesse mundo, vocês tinham a impressão, e nós temos a impressão de que tudo está 
separado. 

Eu não quero falar de Unidade em relação a esses Arcontes, por exemplo, mas eu falo de 
simbiose. 

Isso não é nada. 

Isso quer dizer uma espécie de alquimia de entidades e de consciências que tinham não 
finalidades comuns, mas, em todo caso, ressonâncias comuns, e a pior das ressonâncias, é 
claro, é o medo. 

Vocês sabem, os répteis ou os Dracos, mesmo aqueles que confinaram vocês, eles se 
apresentam dizendo que são muito, muito poderosos, muito, muito fortes, já que eles controlam 
todo um Sistema Solar. 

Mas os pobres! 

Eles estão aterrorizados. 

Eles se esqueceram do que eles eram, eles os fizeram esquecer-se, também, mas, no entanto, 
eles portam a mesma Eternidade que vocês. 

Eu não falo dos portais orgânicos, hein?, é claro. 

Mas mesmo os piores dos Dracos, vocês não acreditam que se vá reenviá-los ou que eles vão, 
eles mesmos, reenviar-se ao néant? 

Não. 

É preciso que o que eles viveram e o que eles os fizeram viver faça aproveitar o máximo de 
pessoas na experiência da vida. 

Então, vocês veem, isso relativiza as noções de possessão, de sombra e de Luz, de mal, de 
bem. 

Porque mesmo a sombra serve à Luz, quer ela queira ou não. 

E você mesmo, qualquer que seja seu estado, qualquer que seja sua consciência, você serve a 
Luz. 
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Ver além da aparência, e a surpresa virá, devido a que a aparência do que você acreditou ou 
viu, com os olhos da carne, será contradita pelo que vê o coração, pela visão do coração ou a 
visão etérea. 

Mas você não pode mais trapacear, por outro lado, porque o outro o vê e você, também, vai 
ver-se, em seus pequenos hábitos, em suas manias, em suas necessidades de preservar 
alguns territórios. 

Se você quer preservar um território, é que você acredita, ainda, em «território». 

 

…Silêncio… 

 

Então, a próxima questão. 

 

Questão: frequências muito agudas nos ouvidos podem ser assimiladas aos zumbidos, já que 
sou surdo? 

Não estou certo de ter compreendido. 

Eu ouvi, mas isso quer dizer o quê? 

É alguém que é surdo e que ouve o que não devia ouvir, é isso? 

Bem, isso é maravilhoso! 

Isso prova, efetivamente, que isso nada tem a ver, o zumbido e os sons que vocês ouvem, 
estritamente, nada têm a ver com um mecanismo de audição, a prova. 

Isso prova, efetivamente, que o que vocês ouvem vem de outro lugar. 

Vem da alma, vem da Luz, vem do Espírito. 

É a mesma coisa, por exemplo, para um cego. 

Quando ele sai de seu corpo, mesmo se jamais tenha visto em sua vida – ele nasceu cego – 
ele vai ver e vai empregar os mesmos termos que vocês, a partir do instante em que ele sai de 
seu corpo. 

Então, ele vê com o quê? 

Do mesmo modo que o que vocês ouvem não é ligado, o som da alma, o som do Espírito, o 
Canto do Céu e da Terra, é claro que há causas físicas reais, em seu plano, mas o que vocês 
percebem nada mais tem a ver com a audição normal. 

É por isso que seus sentidos habituais vão começar… 

Aparentemente, a primeira coisa que vocês dirão é que seus sentidos estão enganando vocês. 

Vocês verão coisas ou ouvir coisas tão incomuns, surpreendentes. 

Vocês vão compreender, sem o mental, coisas que vão dar-lhes, por vezes, vertigem, diante de 
sua imensidão e de sua beleza. 

Então, os sons agudos, o Canto da alma, o som das Trombetas e o Apelo de Maria, os surdos, 
também, vão ouvir, porque eles não os ouvem pelo ouvido, eles ouvem como? 

Pelo corpo de Existência. 

Mas, naquele momento, todos os seres humanos ouvirão Maria. 
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Isso quer dizer o quê? 

Que a Merkabah interdimensional coletiva está revelada. 

Portanto, os sentidos não lhes são de qualquer utilidade no que se apresenta. 

Então, é claro, vocês chamarão a isso ouvir, e nós chamamos a isso, com vocês, ouvir, ver, 
sentir, mas é, dificilmente, sobreponível, realmente, ao sentido de ver ou ao sentido de ouvir, 
tal como vocês ouvem ou tal como vocês veem, ou tal como vocês percebem. 

Então os sons, efetivamente, tornam-se cada vez mais agudos, cada vez mais intensos, cada 
vez mais invasivos. 

Então, de momento, vocês veem uma ou duas bestas que sobem em sua cama, para alguns, 
ou, então, no teto. 

Mas, em breve, vocês estarão imersos aí dentro. 

 

…Silêncio… 

 

Próxima questão. 

 

Questão: o alinhamento especial de 28 de maio, anunciado por Nostradamus, entra no âmbito 
desse «belo mês de maio» de que você falou? 

Então, os alinhamentos, vocês os vivem o tempo todo. 

Por exemplo, quando vocês fazem as meditações, às 19 horas, vocês chamam a isso 
alinhamento, vocês se alinham a si mesmos. 

O que é que acontece quando está alinhado em si? 

As coisas sobrepõem-se e transformam-se. 

Então, efetivamente, os alinhamentos atravessam-nos, o tempo todo, mas, aí, fala-se de um 
evento especial, eu creio, que foi dado por Orionis, não é? 

Nostradamus. 

É a mesma coisa. 

Eu peço dois minutos. 

 

…Silêncio… 

 

Então, há, efetivamente, alinhamentos especiais, mas eu o lembro de que havia, também, 
alinhamentos durante o ano de 2012, que correspondiam à conclusão de um ciclo determinado 
de transformações, que viu eclodir o que nós nomeamos a Onda de Vida, com vocês. 

Do mesmo modo, quando dessa data, conclui-se, ainda, outra coisa. 

Eu poderia dizer, sem trair demasiadamente o que quis dizer Orionis, que é o fim do período de 
apelo e de atribuição vibral, que corresponde, portanto, a outro alinhamento e à descoberta de 
outra coisa, em uma oitava diferente do ano 2012. 
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Assim como quando nós lhes propúnhamos, nos anos anteriores, alinhamentos, eles 
correspondiam, também, a janelas de oportunidade, de ancoragem da Luz, de maneira cada 
vez mais forte ao nível da Terra e em vocês. 

Hoje, é diferente, o alinhamento corresponde a um acionamento, aí também, de elementos, do 
mesmo modo que o que eu havia dito, há muito numerosos anos, ao nível dos vulcões, ao nível 
dos ventos, ao nível da água, ao nível da terra, dos sismos. 

Aí, é exatamente a mesma coisa, exceto que os sismos tocam, sobretudo, o que eu acabo de 
falar, na resposta à questão anterior, ou seja, ver a totalidade do que há a ver. 

E, para cada um, será profundamente diferente. 

Agora, será que esse alinhamento tem valor preditivo de um evento coletivo? 

Porque sua questão está, essencialmente, aí. 

Tudo depende de outros aspectos, porque há o alinhamento que cria uma ressonância, uma 
frequência, e há, também, a reação, ou não, da consciência da Terra, a noosfera, ou das 
consciências individuais. 

Então, é claro, pode haver eventos tais como Orionis havia dito, naquele momento. 

Mas os eventos, eles acontecem, agora, a cada hora na Terra. 

Não se pode dizer que a noção de equilíbrio e de permanência seja estabelecida nesta Terra. 

Há cada vez mais manifestações, tanto em vocês como em seu exterior. 

Era o que a questão? 

O alinhamento de 28 de maio, anunciado por Orionis, entra no âmbito do «belo mês de maio»? 

Perfeitamente, é, mesmo, a preparação da conclusão do mês de maio, ou seja, o mês de 
Maria. 

E, como de hábito, essa data que você me dá, independentemente de alinhamentos precisos, 
há, também, é claro, um período, no plano vibratório, que é ligado à Ascensão e a Pentecostes, 
porque vocês estão entre os dois, também. 

 

…Silêncio… 

 

Outra questão. 

 

Questão: nada há a salvar, nada a criar, então, por que a Criação de Maria, Mãe Divina? 

Para o jogo, para a alegria de viver, para a alegria de experimentar. 

Mas você é livre de experimentar bem mais longe ainda do que o que você tem feito. 

Mas lembre-se: quanto mais você se afasta, mais o elástico estica, mesmo se você não saiba. 

E, no ponto extremo, você volta, ainda mais rapidamente, à Fonte. 

Então, faça todas as experiências que quiser, você é livre. 

O que não é tolerado e tolerável é o confinamento em uma dimensão. 

Mas ninguém disse que as experiências não existiam. 
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As dimensões existem, até certo ponto. 

É similar para sua consciência, ela existe, até certo ponto. 

E, quaisquer que sejam as experiências realizadas, que apoiam a criatividade, quer seja de um 
mestre geneticista ou de um artista, é exatamente a mesma coisa. 

Tudo isso, efetivamente, no dia em que você perceber: «Para que serve?», então, você terá 
ganho a Liberdade total e não, simplesmente, a liberdade de manifestar a consciência, onde 
quer que seja. 

Isso quer dizer que não há objetivo. 

Você pode ser Absoluto, a Fonte, Metatron, pode andar por aí, em consciência, em milhões de 
corpos diferentes e experimentar esses milhões de consciências diferentes, e vivê-las, 
realmente. 

Mas é como quando você come, um dia, você sabe que não tem mais fome, a um dado 
momento. 

É como em uma relação, no início, tudo é novo, tudo é mágico e, depois, por vezes, as coisas 
desvanecem e não se vê, diz-se, aí também: «Para que serve?». 

Mas, quando você disser que tudo isso, também, por si mesmo, por sua vivência, quando você 
o viver, você dirá a mesma coisa: para que servem essas experiências? 

Era um jogo, é tudo. 

Mas, quando o jogo é falsificado, isso não se chama mais um jogo. 

A vida é um jogo. 

Permanente. 

Felizes os simples de espírito, ou seja, aqueles que, hoje, a partir, eu diria, deste ano 2015, 
vivem a transformação instantaneamente. 

É como se eles desempenhassem um papel no teatro e, de um dia para o outro – em geral, é 
muito rápido, por vezes, isso faz ioiô, é claro –, mas, quando isso se produz, durante este 
período, vocês se deparam com pessoas que não desempenham mais, absolutamente, o 
mesmo papel de antes. 

Mas eles não têm, por vezes, mesmo, consciência disso, tanto é natural, tanto é espontâneo. 

Então há, é claro, um «para que serve», enquanto há a certeza de dever melhorar, de dever 
progredir, de ter a ilusão de que isso existe. 

Mas, no dia em que você diz «para que serve» e instala-se nesse «para que serve», você é 
liberado de toda experiência. 

Porque você sabe que as experiências, mesmo as mais altas em vibração, nada representam, 
absolutamente, é um jogo. 

Imagine isso como uma criança que brinca, exceto quando vocês brincam de cowboys e índios, 
você diz «bang, você está morto», e o outro cai, mas ele não está morto, é claro. 

É esse jogo que jogaram os Arcontes. 

O problema é que é um jogo que não pode parar por si mesmo porque, a um dado momento, o 
confinamento da consciência é tal, que o campo de consciência restringe-se, tem cada vez 
menos informações que o tocam, quer sejam Luz, entidades, vibrações, Presenças, etc. 
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Vocês constroem alguma coisa que é privada da Verdade e, já, vocês se enganam, porque a 
condição inicial desse mundo não é correta, a partir da falsificação. 

 

…Silêncio… 

 

Outra questão. 

 

Questão: a ayahuasca é útil ou inútil? 

Ela nos remete ao astral? 

Não é preciso ver o astral como, necessariamente, negativo. 

O mais irredutível dos reducionistas humanos – eu falo alma humana confinada, que em nada 
crê e que põe a razão à frente – se você põe um produto como esse, ele vai perceber que há 
outra coisa. 

É, já, uma mudança de paradigma. 

Tudo depende de onde você está. 

Como dizer…, há estratos de experiências, e esses estratos descobrem-se. 

Se você está aí, é melhor fazer esse estrato, antes de viver o estrato final. 

Mas, se você está aí, qual interesse em ir viver o astral que está abaixo? 

Então, tudo depende de seu ponto de partida. 

Se sua vibração é muito amplamente maior, em todas as direções do espaço, do tempo e da 
consciência, qual é o interesse de ir viver uma experiência astral ou outra? 

Mas, para alguém que está enquistado, fossilizado nesse mundo, que colocou a razão à frente 
de tudo – vocês conhecem isso, são os fantoches, os maus rapazes –, mas é uma razão que 
os arranja, eles, não é a verdadeira razão, então, eles colocaram a razão à frente. 

É claro que, se os fizessem viver, ou se eles se autorizassem viver, eu diria, os processos 
ligados ao Amor, quer seja com esse produto, quer seja com uma oração, quer seja por outra 
circunstância ou outro produto, para essa pessoa, isso seria, de qualquer modo, útil. 

Mas, para aquele que transcendeu esses planos de manifestação, nos quais os sentidos, os 
sentidos astrais são exacerbados, nos quais, é claro, você vê uma matriz astral, é claro, você 
vê o reflexo da Verdade. 

Então, é muito sedutor, para a alma, é muito sedutor, para o ego, porque isso explica, porque 
isso conforta, porque isso transforma, também. 

E, para aquele que está além – nos estratos da consciência – isso não tem qualquer interesse. 

O risco maior, para qualquer produto – como para um cristal, é similar – é a dependência. 

Você se torna dependente, é similar para o álcool, o cigarro ou não importa o que mais. 

Ora, nós lhes propomos, nós, ser independente e Livre. 

Mas, se você quer viver experiências, então, vá. 

Você tem a liberdade total, também, para fazê-lo, uma vez que todo mundo está liberado, 
mesmo se suas escolhas não sejam específicas do Absoluto. 
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Se seu estado é, eu diria, prosseguir na co-criação consciente, então, vá criar, crie mundos, 
crie universos. 

Veja, há muitos místicos, quer seja no Oriente ou no Ocidente, que disseram que a Luz não era 
séria. 

Mas é claro que ela não é séria, são os Dracos que são sérios, com a Luz. 

A Vida é uma explosão permanente de Criatividade, de Alegria, de Luz, mas tudo apenas é 
possível porque há o Absoluto antes. 

E, quando você está nesses jogos de Luz não confinada, você é, também, Absoluto, em 
múltiplas formas, digamos, aquelas que os arranjam, aquelas que você tem vontade de 
experimentar. 

 

…Silêncio… 

 

Então, permitam-me dizer-lhes que eu volto, a partir de amanhã, e esta noite, também, 
certamente. 

Eu lhes digo, então, que eu estarei aí, para supervisionar, também, o Espírito do Sol, porque 
não se sabe, jamais. 

Eu terei, talvez, algumas palavras a dizer, aliás. 

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu Amor e vão na paz, sobretudo, porque 
tudo será cada vez mais pacífico no tumulto do mundo, no interior. 

Todo o meu Amor está com vocês e em vocês, porque eu sou vocês e vocês são eu. 

Até breve. 

 

 

Trecho 2 - O ESPÍRITO DO SOL – Q/R 

 

Juntos e Um, no conjunto de nossa Presença e na humildade, eu saúdo sua Presença. 

No tempo da Graça veio o tempo sem tempo, aquele de sua Ressurreição, aquele do 
renascimento, aquele no qual há apenas pura Presença e pura Evidência. 

Coloquemo-nos, juntos, no Silêncio e na evidência do Espírito do Sol. 

 

…Silêncio… 

 

Aí, nesse instante, você, que está presente, você, que lê e você que ouve, estabeleçamos o 
Silêncio propício à revelação do Verbo e à Verdade do Sopro. 

Coloquemo-nos aqui e depositemos o que não é Amor, o que não é verdade, para que dance a 
Vida. 
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…Silêncio… 

 

Que as bênçãos de todo coração e de cada coração depositem-se em nós. 

 

…Silêncio… 

 

Aí, no espaço de verdade de nossas Presenças, podem surgir as interrogações e os 
questionamentos que requerem uma resposta do Espírito de Verdade. 

Aí, nesse espaço, aí, onde você me lê, aí, onde você me ouve, quem quer que você seja, aqui 
ou alhures, eu o escuto e eu o ouço, venha, então, percorrer, durante alguns instantes, o 
caminho da Eternidade que não tem início nem fim. 

Aí, nesse instante, o Sopro do Verbo vai colocar-se no espaço no espaço sagrado de cada 
coração, para ali imprimir o selo da Verdade, o selo do verdadeiro. 

Em meu Verbo, que se fará carne em você, para que sua carne viva o Verbo, e que seu Sopro 
eleve você até o centro de todo centro, aí, onde a Fonte anima-se e anima você. 

Aí, nesse instante, o Verbo da Eternidade exprime-se no silêncio de seu coração, na Alegria e 
na paciência. 

Eu venho fazer vibrar e ressoar, em você, a Verdade e a Beleza. 

Eu escuto, então, assim, suas interrogações, para ali aportar o Sopro do Espírito e o Fogo 
ígneo da Beleza. 

Eu venho falar-lhe de você, não no que você é nesse mundo, mas o que você é em todo 
mundo, em toda vida, em todo lugar e em todo local. 

Então, eu escuto a sua pergunta. 

E nós honramos, juntos, aqui e alhures, a sua pergunta, porque ela representa apenas a 
expressão, não de suas dúvidas, mas, bem mais, o sentido a dar, o sentido da Doação. 

Assim, você receberá resposta além das palavras pronunciadas, porque as palavras tornam-se 
Verbo e o Verbo é a encarnação do Espírito, aqui e alhures. 

Então, eu escuto, como você escuta, a primeira questão de hoje. 

 

Questão: há dissociação dos diferentes corpos, físico, emocional e mental? 

Como acolher essa dissociação, enquanto eu sinto a Graça em face das dificuldades, apesar 
do mental? 

Filho Ardente do Sol, o que lhe aparece como dissociado está, de fato, apenas na fase de 
dissolução e de desaparecimento. 

Então, é claro, por si mesmo, veja os momentos de graça como os momentos privados de 
graça, que você nomeia «mental», porque o mental não pode conhecer a Graça, porque o 
mental combate a Graça, o que lhe dá a afirmar uma separação e uma dissociação entre os 
diferentes envelopes efêmeros de sua vida nesse mundo. 

Há apenas aparência de dissociação, que lhe permite, justamente, discriminar o que é da 
ordem do corpo, o que é da ordem das emoções e o que é da ordem do mental, que leva você 
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mesmo a ver-se trabalhar na Graça ou trabalhar no mental, o que lhe dá a ver, com precisão e 
clareza, os fundamentos de seu posicionamento na Eternidade ou no efêmero. 

Assim, portanto, você vê, por si mesmo, o que o preenche, o que o esvazia, o que o 
desenvolve ou o que o seca. 

Vendo assim, você procura, ainda, utilizar as duas vertentes de seu ser manifestado e 
encarnado. 

Isso tem apenas um tempo, até o momento em que você viverá não, unicamente, a 
dissociação, mas, bem mais, o desaparecimento dos elementos de sua natureza efêmera, o 
que lhe dá a ver, com mais precisão e mais profundidade, a realidade de seu ser e a realidade 
da Vida. 

Nisso, você é humano, nisso, você manifesta o que é exato. 

Então, saiba que nada há a fazer, verdadeiramente, que há apenas que estar consciente, que 
há apenas que ser. 

Então, o «fazer» torna-se inútil. 

A ação não é apoiada por seus envelopes efêmeros, mas inscreve-se, como você disse, na 
graça da Eternidade. 

Esses momentos, esses instantes, quaisquer que sejam a intensidade e amplitude deles, estão 
aí apenas para permitir-lhe dissolver o efêmero pela potência do Eterno. 

É isso que você vê e vive em sua vida. 

E o que é visto, e o que é vivido é, exatamente, o que ocorre nesses tempos e em seu tempo. 

O Amor é Graça. 

Os envelopes sutis efêmeros de seus corpos são apenas resistências e lógicas, como em todo 
ser humano, como em todo irmão confinado nesse mundo, na superfície desse mundo. 

O que você vê é Verdade, o que você vê deve ser assumido e, finalmente, superado, não por 
qualquer vontade nem por qualquer esforço nem por qualquer explicação. 

Então, escute e ouça. 

Persista a ver a diferença e a separação, e a distância, que se iluminam, conforme um dia novo 
em você, como para cada um, entre o Eterno e o efêmero, entre o Amor e o medo, entre a 
Verdade e a realidade, entre a realidade que você vive e o que é real, ou seja, Eterno. 

Veja isso. 

Nutra-se disso, até não mais poder, até não mais querer, para que um e o outro, Eterno e 
efêmero, conduza-o à sua Morada de Paz Suprema, na qual apenas evocação do que é 
efêmero não pode resistir à potência e à clareza da Eternidade. 

Veja isso em você, veja isso em cada coisa, em cada instante e, tendo-o visto, coloque-se aí, 
onde tudo é simples, o que quer que diga seu mental, o que quer que diga seu corpo, o que 
quer que digam suas emoções, o que quer que diga seu carma, isso não é você, isso não será, 
jamais, você. 

O que quer que você melhore, o que quer que você faça ou a que quer que você renuncie, 
porque o Amor de nada priva, o Amor preenche e faz desaparecer toda ausência ou toda 
insuficiência, aí está a Graça, assim como você a vive por instantes e por momentos. 

O Verbo pede-lhe para ser a Graça e não, unicamente, viver, por instantes, a Graça. 
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Tornar-se a Graça não é um esforço, é um relaxamento, é uma evidência, a partir do instante 
em que você vê, claramente, o que é do domínio do efêmero e o que é do domínio da 
Eternidade. 

O que lhe dá, a si mesmo, a possibilidade de ver e de sentir a diferença e as diferenças, 
enquanto você não será mais, jamais, indiferente à Graça, vendo-a em cada coisa, em cada 
dissociação como em cada separação, em cada morte como em cada nascimento, de palavras, 
de pensamentos ou de seres, tanto em você como em seu exterior. 

Assim se descobre e vive-se o que sempre esteve aí e o que sempre esteve aberto e que, no 
entanto, não era visto, o que lhe dá a ver, em toda manifestação de sua vida como em toda 
expressão de si mesmo, o que é do domínio do tangível e o que é do domínio do intangível. 

Desse olhar, o intangível torna-se mais presente do que o tangível, participando do processo 
da dissolução, permitindo à Graça não, unicamente, percorrer você, não mais, unicamente, 
manifestar-se, mas para que você seja, realmente, a encarnação da Graça, aqui mesmo, nesse 
instante e em todo lugar. 

Porque, a partir do instante em que você ouve, então, a razão não tem mais lugar de ser, 
porque o ser não tem mais necessidade de enrolar-se ou revestir-se de camadas efêmeras e 
elas, então, dão-lhe a impressão de estarem dissociadas e separadas. 

Mas isso forma um tudo na tela de sua consciência, que entra, de maneira deliberada, pela 
própria circunstância da revelação da Luz, focada no que você é, por fulgurância ou por 
instantes, que é profundamente diferente do que lhe dá a ver seu espelho, do que lhe dão a ver 
seus irmãos e suas irmãs, do que lhe dão a ver as situações que você vive. 

Escute e ouça. 

Veja tudo isso, mas não pare aí. 

Deixe trabalhar a Obra no Branco, deixe-a concluir-se, deixe-a terminar. 

E aí, tal a Fênix que renasce de suas cinzas, você assistirá não à experiência de sua 
Ressurreição, mas à instalação de sua Ressurreição. 

Então, e unicamente nesse instante e nesse momento, você perceberá que o mestre da Luz 
nada mais é do que você, Filho Ardente do Sol. 

Deixe consumir e queimar o que não pode manter-se diante do indizível, o que não pode 
encontrar justificativa para a própria carência, porque o Amor apaga, porque a Graça 
transforma e faz mudar o que você acreditava para ser consumado, o que não depende mais 
de qualquer crença nem de qualquer mundo nem de qualquer relação, manifestando a 
pertinência do Sopro do Espírito, do Espírito do Sol e do Filho Ardente do Sol, no mesmo ritmo 
e em uma voz que fala, em uníssono, ao coração de seu ser, que porá fim, enfim, ao 
sentimento de dissociação, às ideias de separação, abolindo, assim, as fronteiras e os limites 
do que você crê ser seus corpos. 

Assim, você poderá deixar abrasar-se a água viva do Amor no Fogo de seu coração, e viver, 
assim, o casamento da Água e do Fogo. 

Você não poderá mais, então, do que cantar o louvor ao mais alto dos céus, para com a 
Criação e o que a tornou possível, ou seja, você mesmo, Filho Ardente do Sol. 

Comunguemos, aqui e agora, no Espírito. 

 

…Silêncio… 
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Juntos, no mesmo ritmo e na mesma Presença, no mesmo coração, escutemos e ouçamos a 
questão que segue. 

 

Questão: todas as almas dessa experiência sendo liberadas, podem elas perder-se, ainda? 

Ninguém se perdeu. 

Houve apenas limitação e confinamento. 

Isso basta para criar o sofrimento, isso basta para criar a confusão ao invés de criar-se a si 
mesmo. 

Então, a alma. 

A alma é um médium entre o efêmero e o Eterno, porque a alma tende à imortalidade e à 
Eternidade, mas ela não o é. 

Só a ilusão da pessoa pode pôr a frente isso e fazer aderir. 

Assim como o Sol não conhece qualquer restrição e qualquer tratamento específico para sua 
irradiação, assim, em você, encontra-se o mesmo exemplo, porque você é o Filho Ardente do 
Sol. 

Aquele que, aí onde ele está, nesse «aqui», como em todo «alhures» na superfície desse 
mundo, deixe emanar dele o que ele é, deixe emanar dele a Inteligência total da Vida. 

A alma, nesse mundo, está enquadrada e não pode perder-se. 

Ela, aliás, jamais se perdeu. 

Ela é, simplesmente, funcional, confirme as diretrizes do corpo ou conforme as diretrizes do 
Espírito e, por vezes, de ambos. 

A alma é um mediu que, ao mesmo tempo, separa – nesse mundo – e que, ao mesmo tempo, 
une – no fim desse mundo – a Verdade. 

A Verdade não pode ser portada enquanto há véu e enquanto a alma mantém o corpo na vida 
na superfície desse mundo. 

Quando a alma dissolve-se, então, nada mais há a perder, nem mesmo a ganhar. 

Não há mais combate, não há mais distância, não há mais divisão, tanto em você como ao seu 
redor. 

 

…Silêncio… 

 

Juntos, escutemos e ouçamos a questão que segue. 

 

Questão: ultimamente, tive problemas físicos em um seio. 

Pruridos e ardores, formigamentos ao redor do chacra do coração eram insuportáveis, por 
quê? 

O que é insuportável de um lado, não existe, mesmo, do outro lado. 

Assim, portanto, seu coração, seu chacra do coração é a interface na qual se realiza a alquimia 
do temporário e do definitivo, na qual se resolve o antagonismo do Amor e do medo. 
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O coração é, ao mesmo tempo, a zona de resistência e a zona de evidência. 

Esse é o mesmo processo. 

Quer você chame a isso graça ou chame a isso ardor, isso lhe mostra, simplesmente, os 
diferentes pontos de vista que podem ser vividos por cada um encarnado na superfície desse 
mundo. 

O coração queima e consome-se do Fogo divino, do Espírito do Sol e da afiliação a uma Mãe 
comum. 

O intolerável torna-se o inefável, a partir do instante em que você vê as coisas a partir da outra 
vertente, aquela que, em nada, é concernida por esse corpo no qual você aparece na 
superfície desse mundo. 

A queimadura de Amor, a transfixação por Miguel ou por Cristo, por Metatron ou por mim 
mesmo, por Uriel, é, sempre, o mesmo mecanismo. 

A percepção e a vivência não são a mesma e, no entanto, trata-se, efetivamente, da mesma 
coisa. 

O que queima e consome, de um lado, vivifica e nutre do outro lado. 

Porque você não pode nutrir, indefinidamente, as duas vertentes e os dois lados ao mesmo 
tempo. 

O que é intolerável é, simplesmente, o que está situado no interior dos limites desse mundo. 

O que é inefável não está na superfície desse mundo, mas é, no entanto, inscrito em você, que 
anda sobre esse mundo. 

Do reencontro do intolerável e do inefável nasce a Verdade e cresce a Beleza. 

Você deve reunir os dois lados, as duas vertentes do mesmo coração. 

Essa é a alquimia que se desenrola em você, que a chama, de momento, para mais fracasso e 
mais desconforto, mas isso vem apenas de seu efêmero. 

Acolha e aceite, sem condição, o que vem da vertente eterna. 

Então, o ardor tornar-se-á um fogo delicioso de Amor, que a consome de Amor, 
permanentemente, e não permite mais, então, oscilar e percorrer uma vertente e depois a outra 
do mesmo coração, mas permanecer, sempre, na vertente iluminada, não para renegar o que 
resiste e é intolerável, mas, bem mais, para que o bálsamo da vertente iluminada realize a 
mesma alquimia na vertente não iluminada. 

Assim, desse modo, nenhuma sombra nem qualquer resistência pode gerar o que quer que 
seja. 

Assim se libera o que é limitado. 

Assim você se libera de si mesma, nessas duas vertentes, para não mais ver que não uma 
única vertente, que a leva, aí também, a ver desaparecer o que podia, ainda, oscilar e bascular 
de um lado ou do outro. 

Escute e ouça o que diz, ao seu coração, o Espírito do Sol, aqui e alhures. 

Juntos, no coração do Único, escutemos e ouçamos a questão que segue. 

Não há mais questões escritas. 

Então escutemos, juntos, o silêncio da Verdade, antes de deixar-lhes a palavra para suas 
questões pronunciadas oralmente. 
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Acolhamos, primeiro, o que já está aí, mas com ainda mais alegria, leveza, com mais 
intensidade. 

Assim, de cada coração Um forma-se o coração do Um, no qual ressoa a sinfonia da Criação. 

Acolhamos e recolhamos. 

 

…Silêncio… 

 

Eu escuto e escutamos, juntos, o que emerge de sua voz, de seu coração, em qualquer 
vertente que seja. 

 

Questão: qual é a incidência na vida, quando a origem estelar é Dragão e a linhagem Draco, 
no desenrolar das coisas e o peso que isso pode representar? 

Bem amado, sua questão supõe e implica uma necessidade de identificação, portanto, uma 
necessidade de referências. 

É claro, essas referências existem. 

É claro, elas implicam condutas, práticas e comportamentos específicos que se ilustraram em 
sua vida, como em toda vida, a partir do instante em que essa origem e essa linhagem estão 
presentes, conjuntamente. 

O objetivo de minha resposta não é fornecer-lhe uma resposta que não lhe seria de qualquer 
utilidade para o que você tem a viver, aqui mesmo, não lhe seria, aliás, acessível, no sentido 
da compreensão, no sentido da história e na história da alquimia. 

Há, simplesmente, que aceitar as evidências, para delas desfazer-se, sem violência e sem 
resistência. 

Não é, portanto, possível, especificar e explicar o que é inacessível, enquanto existe uma 
estrutura de carne. 

Tanto mais que a história do que você nomeia «a carne» é, diretamente, ligada ao Criador e 
aos administradores. 

Há, portanto, aí, efetivamente, um mistério, mas lembre-se de que suas linhagens, assim como 
sua origem estelar, estão aí apenas para mostrar-lhe e demonstrar-lhe a veracidade delas, 
porque põem em prática suas funções na Eternidade e na Existência. 

Mas, além da necessidade de identificadores e de marco em sua consciência, isso pode 
aportar certa forma de força, mas, também, certa forma de fragilidade, porque, nesse mundo 
no qual você está, cada coisa tem sua imagem, cada coisa, cada princípio existe em seu 
oposto, é a lei inevitável desse mundo que você nomeia yin/yang, que você nomeia bem/mal, 
que você nomeia macho/fêmea, que você nomeia ação/reação, qualquer que seja o modo pelo 
qual você nomeia isso faz apenas traduzir a necessidade de identificar-se e, portanto, de 
orientar-se. 

Há afinidade, há ressonância, há evidência, mas não fica aí. 

Chega até a Transparência na qual, mesmo a origem e a linhagem, mesmo que se revelem de 
modo abrupto, verídico e total, são apenas suportes. 
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Eles estão aí, esses suportes, para permitir-lhe transcender e superar o conjunto desses 
elementos, o conjunto dessas linhagens, porque a Unidade, o Absoluto, a Presença Final são 
estabilizados e recentrados pelas linhagens e as origens. 

Assim, portanto, eu o convido a olhar de onde vem a necessidade de identificação e de 
enquadramento, não em seu histórico nem mesmo em sua origem, embora ela ali contribua, eu 
o convido a superar isso. 

Eu o convido, portanto, a superar o quadro e a referência, dar o salto no Desconhecido, dar o 
salto onde os marcadores não podem mais subsistir e onde a noção de quadro nada mais quer 
dizer. 

Porque o quadro é específico desse mundo, e a evolução da Vida e não sua evolução, porque 
você é perfeito, mas a revelação da Vida pelas esferas criadoras dá a você a oportunidade de 
viver e de percorrer o que você tem vontade, o que você deseja. 

Aqui nesse mundo, aí, onde seus pés estão colocados, revelam-se, é claro, muitos elementos, 
mas esses elementos, em ressonância com as linhagens e as origens estelares, têm apenas 
pouco peso porque, a partir do instante em que isso se revela, a partir do instante em que você 
funciona, sabendo-o ou não, apoiando-se nas linhagens e nas características elementares 
delas, estão aí apenas para conduzi-lo ao último lugar e não para ali apegar-se, mas, 
simplesmente, para sabê-lo, como componentes de seu ser que têm seus efeitos nesse mundo 
e que têm, também, outros efeitos, totalmente diferentes ou, mesmo, totalmente opostos do 
lado de sua Eternidade. 

Assim, tendo acesso apenas aos que querem, efetivamente, transmitir-lhe essa linhagem e 
essa origem, convém a você não congelar, não parar, não cristalizar, qualquer que seja a 
importância dessa origem, qualquer que seja a importância dessa linhagem. 

Porque seu corpo é um corpo de carne e a carne tem a ver com os Dragões, forma 
desenvolvida a mais densa e a mais perfeita, na carne, da expressão dos elementos. 

Cada elemento ressoa a um Verbo específico que é o nome do arquétipo do elemento. 

Cada elemento ressoa às suas emoções nesse mundo, cada elemento dá as chaves para agir 
nesse mundo, e para ver-se agir, mas tudo isso tem apenas um tempo, que é o tempo da 
sobreposição das duas vertentes ou, se prefere, do Eterno e do efêmero, que o leva a 
conscientizar-se, a ver e a identificar o que é da ordem do que não muda, jamais, e o que é da 
ordem do movimento da Vida, tanto nesse mundo como em qualquer mundo. 

Eu não convido ninguém, e você, em especial, a ir revistar alhures que não fora do que se 
apresenta de maneira livre e espontânea na tela de sua consciência. 

As linhagens, assim como a origem estelar, dão, como eu disse, um quadro e uma iluminação 
que permitem suspeitar ou verificar a realidade das duas vertentes do coração, o medo ou o 
Amor, mas não mais, unicamente, vendo-as e isolando-as, mas, bem mais, como um convite 
para esquecer tudo isso, em todo caso, ao nível do mental e dos pensamentos. 

Você deve aceitar perder toda referência. 

Você deve aceitar o sacrifício de algumas dessas referências, não como uma perda, mas, bem 
mais, como uma transcendência e uma elevação do que pertence à carne ao invés do Espírito. 

 

…Silêncio… 

 

Eu escuto o coração que tem a colocar uma questão. 
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É a hora do alinhamento. 

Filho Ardente do Sol, não estamos suficientemente alinhados? 

Não estamos suficientemente juntos e Um? 

Então, continuemos a alinhar-nos e continuemos a escutar-nos. 

 

Questão: você poderia falar da festa do Wesak? 

O que é a festa do Wesak? 

Tal como ela lhe é apresentada nesse mundo, ela representa a iluminação e a sabedoria de 
Buda. 

Mas a iluminação e a sabedoria, nesse mundo, são apenas loucuras aos olhos de Cristo. 

Cristo disse: «Quando vocês forem dois reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês.». 

O que faz o Wesak? 

Ele provoca a adesão a uma lua cheia específica, que se reproduz e, portanto, comemora-se a 
cada ano. 

É o mesmo para qualquer comemoração, mas a comemoração é feita para afastá-los da 
realidade de quem vocês são. 

Qualquer que seja a apresentação, qualquer que seja a beleza, qualquer que seja a história, 
mesmo a mais extraordinária, como aquela de Buda ou aquela de Cristo ou de qualquer outro 
filho do Sol, sempre foi transformada nesse mundo, aí, onde estão os seus pés. 

Essa transformação não é uma transformação nem da história nem da realidade da lua cheia, 
mas a transformação consiste, antes de tudo e, sobretudo, a desviar a consciência para outra 
coisa que não sua Liberdade, para outra coisa que não sua Liberação. 

Porque a comemoração, qualquer que seja, mesmo de um casamento, mesmo de um 
falecimento, mesmo de um nascimento, mesmo a mais prestigiosa delas, impede-lhes o 
acesso à Liberdade. 

Certamente, isso os nutre, certamente, isso os alimenta, certamente, a comemoração faz parte 
do que vocês nomeiam memórias e lembranças. 

Você não acha bizarro que seja preciso comemorar alguma coisa de histórico ao invés de 
comemorar a Vida que está presente, não a cada ano, mas a cada fração de tempo que escoa 
nesse mundo? 

Assim é a falsificação. 

Ela os leva para um ideal, ela os leva para algo ou alguém a imitar, a assemelhar, e federa, 
assim, na comemoração, um número de almas sempre mais importante. 

Quer seja no círculo familiar, por um nascimento ou uma morte, quer seja o círculo mais amplo 
da humanidade, a comemoração recoloca-os na consciência e na energia do passado, que 
lhes enche a cabeça com um futuro melhor. 

E isso é feito na Terra todos os anos, desde os tempos antigos. 

Isso concerne tanto ao Wesak como ao dia de Natal, como não importa qual dia festejado por 
uma razão ou por outra. 
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Porque festejar e comemorar alguma coisa priva-os, sutilmente, de sua liberdade essencial de 
não depender de qualquer circunstância, de qualquer data nem de qualquer evento e, 
sobretudo, passado. 

A estrutura do confinamento é tal que, assim que há comemoração, há esquecimento da 
Eternidade. 

Isso se produz sem o seu conhecimento e em seu detrimento. 

Então, eu os convido, quer seja para essa festa como para qualquer aniversário, a sair, aí 
também, do tempo. 

Então, celebrem o Wesak a cada minuto, então, celebrem o que quiserem, mas não em 
relação a uma história, mas em relação à celebração do instante, que não conhece qualquer 
história. 

Assim, portanto, é muito fácil, aí, onde vocês estão, colocados nesse mundo, levá-los para 
onde vocês não querem ir, fazendo-os crer no inverso. 

Mas, enquanto exista a mínima crença em um determinado dia, em uma determinada história, 
mesmo a mais autêntica, o simples fato de que ela tenha se desenrolado no que é nomeado o 
passado, enquanto tudo se desenrola ao mesmo tempo, faz apenas manter a divisão e a 
separação. 

Vocês podem comemorar todos os nascimentos, podem comemorar em todas as religiões, 
podem comemorar em seu círculo familiar, mas o aniversário, como a lembrança, como toda 
festa, faz apenas lembrá-los, da maneira a mais sutil e, eu diria, em seus termos, a mais 
distorcida possível, sua ausência de Liberdade. 

Ser Livre é não mais ser dependente, tanto de sua história como de qualquer história, é 
celebrar cada minuto e não esperar que outros tenham decidido celebrar, em um determinado 
dia, tal evento para, supostamente, dele beneficiar-se. 

Se isso fosse verdade, mas vocês seriam, a totalidade de irmãos e irmãs humanos desta Terra, 
todos, já, Livres. 

Porque a Verdade libera-os e a lembrança confina-os. 

Liberar-se disso é ver a coisa a mais sutil, a mais invisível e, no entanto, a mais perniciosa que 
há nos ciclos de confinamento. 

Seja Livre. 

Seja livre de qualquer data. 

Seja livre de qualquer lembrança ou de qualquer comemoração. 

Não seja afetado nem impactado por qualquer celebração do passado que seja, e, para isso, 
não há outra solução do que celebrar a Vida e não a história. 

 

…Silêncio… 

 

Apreenda, efetivamente, que eu não nego, de modo algum, a realidade da história ou a 
realidade da energia ou da Luz que se derrama nessas ocasiões, mas eu me ponho em dúvida, 
fortemente, da utilidade quanto ao que vocês são, em Verdade e na Eternidade, bem ao 
contrário. 

Para preencher-se, você deve esvaziar-se. 
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Para preencher-se, é preciso não ser afetado por qualquer circunstância memorial que seja, 
tanto a sua como qualquer outra. 

Porque tudo se desenrola no mesmo tempo. 

E os desvendamentos atuais dão-lhes, para muitos de vocês, a capacidade para viver, não 
para ali aderir, mas para vê-los, os eventos de seu próprio passado, tanto nesta vida como em 
outras vidas. 

Vocês teriam a ideia de celebrar isso? 

Vocês teriam a ideia, todos os anos, de lembrar-se disso? 

Ser Livre, ser um digno Filho Ardente do Sol, um Ki-Ris-Ti, não tem necessidade de nada mais 
do que ser isso. 

Todo o resto torna-se supérfluo, inútil e impeditivo. 

Mesmo se, durante um tempo, alguns humanos tiveram necessidade ou têm, ainda, 
necessidade de encostar-se nessas comemorações, nesses ritos e nesses rituais, nessas 
histórias, nesses modelos. 

Mas, a um dado momento, será preciso fazer, também, o luto de todo modelo e de todo 
sistema, como de toda história. 

Esse é o segundo modo de ser Livre. 

A verdadeira memória é aquela de sua Eternidade, e ela nada tem a ver com a memória 
efêmera e ilusória desse mundo, sobretudo, se se trata de grandes seres que têm percorrido, 
com seus pés, esse mundo. 

Porque, aí também, através da comemoração, vocês congelam a história, vocês congelam a 
Luz. 

Ora, a Vida não pode ser congelada por nada. 

E, se você é a Vida, e se você é Livre, você não pode aceitar ser congelado por uma data, 
qualquer que seja a energia da qual ela é portadora. 

Aí também, através dessa festa, como através das linhagens, como através dos elementos que 
se manifestam, de maneira geral e cada vez mais intensa em suas vidas humanas, dão-lhes a 
ver o efêmero, dão-lhes a ver essas memórias que, por vezes, estavam, realmente, dissolvidas 
e que se reimpactam, hoje, à sua consciência, que voltam a mostrar-se, enquanto elas não se 
mostravam mais. 

Isso participa do mesmo processo da Liberdade, da Liberação. 

Ouse cruzar essas barreiras, esses condicionamentos e esses véus, não aderindo a nada 
disso; não aderindo a qualquer comemoração, mas festejando a Vida, a cada minuto, você se 
torna Livre. 

Você sai da escravidão espiritual ligada a grandes seres que, no entanto, aportaram, 
realmente, alguma coisa, mas Cristo não disse?: «O que eu faço, vocês o farão, e bem maiores 
ainda.». Não façam de minhas palavras uma religião, dizia Ele. 

Hoje, a Igreja não está mais – e, aliás, quase nunca esteve – nem em um lugar dito sagrado, 
nem em um lugar no qual passou um ser luminoso, mesmo se sua Presença seja real muito 
tempo após sua morte e a partida desse corpo nesse mundo. 

Não faça disso um lugar congelado, porque reencontrar a memória, celebrar um nascimento ou 
uma morte, mesmo do ser o mais próximo da Fonte que percorreu esse mundo, nada quer 
dizer hoje. 
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Você é, portanto – e será, cada vez mais, – convidado não por minhas palavras, mas pelas 
circunstâncias do que você tem a viver, a despojar-se de tudo o que, até agora, podia parecer-
lhe evidência e útil, para ser Livre, para não mais apoiar-se em qualquer história que seja, 
qualquer carma que seja ou qualquer relação que seja, mesmo entre nós e vocês, entre mim e 
cada um de vocês. 

A Vida é Livre, ela não pode ser confinada em uma lembrança qualquer ou em uma 
comemoração qualquer. 

O Espírito do Sol, a matriz Crística, os Arcanjos, os Anciões e as Estrelas convidaram-nos, 
gradualmente, progressivamente, a descobrir a Autonomia, a Responsabilidade, que são as 
garantias de sua Liberdade. 

Hoje, quer você tenha aceitado, quer tenha aderido ou não aos nossos dizeres ou a outros 
dizeres, você deve prová-los, por si mesmo e, unicamente, por si mesmo. 

Eu apenas posso, simplesmente, atrair sua atenção ao que é festa, ao próprio princípio da 
comemoração, ao próprio princípio das festas cíclicas que se reproduzem, anualmente, como 
tantos elementos que limitam e impedem, elas também, a Liberdade nesse mundo, e a 
Liberdade fora desse mundo que lhe é adquirido. 

Cabe a você ver, cabe a você constatar. 

A intensidade e a potência dessa lua cheia reforçam-se, como você constatou, de ano a ano, e 
essa energia, essa consciência não é a Liberdade, ela é o confinamento, é a ilusão levada ao 
seu paroxismo, tão bem apresentada, tão bem comunicada, tão bem percebida que, em 
momento algum, você poderia ver o que há do outro lado, mesmo se alguns de vocês, hoje, 
tenham tomado consciência disso. 

Se você tem, ainda que apenas percorrido os ensinamentos dos escritos sobre a não 
dualidade, ser-lhe-á muito fácil compreender que toda festa e toda comemoração conduz você 
apenas à repetição do cenário passado, à fixidez e à dificuldade, cada vez maior, de liberar-se 
dele e, assim, liberar-se. 

A comemoração confina e obriga sua alma, se ela está presente, em um caminho de perfeição 
material nesse mundo que, é claro, não será, jamais, atingida, e o faz esquecer-se do 
essencial: você é o Espírito de Verdade. 

Minhas palavras não são duras, eu o convido, simplesmente, a verificar, por si mesmo, o que 
se desenrola em si, durante esses períodos de comemoração, quaisquer que sejam. 

Não aderir e não rejeitar, mas, simplesmente, ver e perceber e sentir o que se vive naqueles 
momentos. 

Eu os convido a um momento de Silêncio. 

Eu os convido em mim, como eu me convido em vocês, para celebrar a Vida, no acolhimento 
da única Verdade. 

 

…Silêncio… 

 

Ele havia dito: «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.», e eu lhes digo: «Você é a Verdade, o 
Caminho e a Vida.». 

 

…Silêncio… 
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O Espírito do Sol rende graças ao seu acolhimento. 

Filhos Ardentes do Sol, até breve. 

 

 

Trecho 3 - OM AIVANHOV – Q/R 

 

Bem, caros amigos, sou eu ainda. 

E vamos passar um momento juntos, se quiserem, a discutir, a trocar, pelas palavras, é claro, 
mas, também, vamos trocar no silêncio, ou seja, teremos momentos de comunhão, eu diria, 
mais intensos do que ontem, sempre em relação com o Espírito do Sol e Cristo, é claro. 

Vamos, então, trocar sobre as coisas que os têm no coração, durante este período. 

Eu lhes transmito, primeiramente, todas as minhas bênçãos, e coloquemo-nos, primeiro, ao 
centro do coração, no silêncio, antes de começar a falar. 

 

…Silêncio… 

 

Eu lhes agradeço por sua Presença e seu acolhimento. 

Vamos, agora, poder trocar. 

E, enquanto há o silêncio, nós continuamos a estar no coração. 

 

…Silêncio… 

 

Vocês têm o direito de falar, é claro. 

 

Questão: os irmãos e irmãs que irão aos centros de reagrupamento terão uma pré-
atribuição vibral? 

Qual será a função deles na sequência? 

Caro amigo, o que acontece? 

Você sabe, há muito tempo, que há eventos com uma sucessão lógica. 

Alguns de vocês não têm necessidade desse corpo, alguns de vocês não têm necessidade de 
qualquer corpo, alguns de vocês encontram-se, efetivamente, em lugares muito bonitos, muito 
preservados, nos quais se vai passar certo número de ensinamentos. 

O ensinamento não é ligado a uma função específica, eu diria, no momento do planeta grelha 
final. 

É, simplesmente, um modo de solidificar, se posso dizer, a revelação da Jerusalém Celeste na 
Terra. 
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Os Círculos de Fogo dos Anciões são os lugares nos quais vão colocar-se, sobre a Terra, as 
seis Jerusalém Celestes. 

Deveria ter sete delas, mas, como vocês sabem, há um Círculo de Fogo que está, pelo menos, 
não funcional, eu diria. 

Mas restam seis delas. 

E há necessidade, se querem, de reagrupar, se se pode dizer, alguns espíritos, algumas 
entidades portadoras de um corpo ou não, aliás, o que não fará qualquer diferença, porque 
vocês estarão, todos, no corpo de Existência, quer vocês tenham conservado o corpo físico 
durante este período ou não, aliás. 

Mas isso quer dizer que todos os seres humanos, atualmente presentes na Terra, quer estejam 
encarnados ou estejam na estase, porque eles não conseguiram liberar-se, eles mesmos, no 
momento da própria morte, estão na espera, se posso dizer. 

Vocês sabem que vocês têm a Liberdade e a Liberação totais, qualquer que seja seu futuro. 

Isso quer dizer, também, que vocês vão encontrar-se como um grupo de amigos e de amigas, 
em número bastante importante, em diversos lugares, para receber não, unicamente, as 
Chaves Metatrônicas que foram entregues, mas, sobretudo, aprender a tocar essas Chaves 
Metatrônicas, ou seja, aprender a controlar o corpo de Existência. 

E nós temos, e nós teremos, entre vocês, todos esses irmãos e irmãs que estarão presentes, 
nós estaremos, é claro, aí, assim como alguns Arcanjos, não todos, e, também, algumas das 
Estrelas estarão aí. 

É um período não de provação, não de pré-atribuição, mas, verdadeiramente, de 
conscientização da Liberdade, que lhes dá a viver, quer vocês tenham um corpo ou não, vocês 
reencontrarão, aliás, em alguns desses Círculos de Fogo, seres queridos, que partiram e que, 
eles também, vigiam nesses Círculos de Fogo e esperam vocês, eu diria, com uma grande 
alegria, para festejar, porque essa será uma celebração especial. 

Quer vocês tenham um corpo físico ou não, não tem qualquer importância. 

Alguns terão deixado o próprio corpo como alimento para a terra ou para os Dracos, outros 
terão necessidade de conservar esse corpo, o tempo que se transfere certo número de 
memórias interessantes, eu diria, concernentes aos processos da Liberação. 

O que você subentende, com isso, é que, talvez, haja, entre vocês… 

Você pensava que todos aqueles que iam aos Círculos de Fogo iam encontrar-se missionados. 

Não, absolutamente, são vocês que escolheram sua missão. 

Conforme o papel que vocês desempenhem, hoje, ou que queiram desempenhar, hoje, vocês 
serão atendidos. 

Isso quer dizer que aqueles que sonham com Melquisedeques, que sonham com Estrelas e 
que viveram uma das Coroas, não terão problema algum para manter essa função e esse 
papel. 

É claro, mesmo os seres liberados vivos encontrar-se-ão, também, ao nível desse lugar, 
porque inúmeros de vocês, mesmo liberados vivos, terão necessidade de viver uma espécie de 
recuperação, nos Mundos Livres, de sua origem estelar, para poderem, depois, evoluir, se 
posso dizer, não evoluir no sentido espiritual, mas evoluir no sentido da criação, onde bem lhes 
pareça. 

Alguns terão necessidade de um repouso eterno e limitar-se-ão à Infinita Presença, mas, 
depois do período dos cento e trinta e dois dias. 
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Vocês vão reencontrar, nesses lugares, alguns de seus falecidos, vocês vão reencontrar, 
nesses lugares, seres que vocês conhecem, aqui mesmo e alhures. 

Alguns seres serão levados a Círculos de Fogo que são mais específicos, eu diria, de corpos 
jovens. 

Tudo isso vai desenrolar-se durante certo tempo que os preservará, se posso dizer, das 
tribulações que atingirão, então, seu pleno nessa Terra. 

E vocês estarão, então, isso será como uma festa. 

O ensinamento não será como nós fazemos hoje, será um ensinamento vibral direto, que 
corresponde colocação no serviço dos corpos de Existência e, também, à colocação no serviço 
da dissolução final, mesmo do corpo de Existência, para aqueles que o desejam e que já o 
vivem. 

Então, tudo isso será reunido. 

Então, vocês terão, entre vocês, seres que já perderam o corpo de carne, outros, que terão o 
corpo de carne no interior, aqueles cujas memórias são importantes, e haverá, também, 
desencarnados, como vocês os chamam. 

E vocês terão, é claro, nossa Presença ao seu lado, para viver o que é necessário. 

Isso não será um ensinamento – como dizer isso…, para permitir-lhes apreender – serão 
efusões vibrais que correspondem à ativação total do conjunto de potenciais ligados ao corpo 
de Existência e, portanto, o acesso total à multidimensionalidade. 

Mas, também, em algum lugar dos locais – esses seis Círculos de Fogo – nos quais a 
Jerusalém Celeste colocar-se-á, porque não há apenas um, ela pode desdobrar-se ao infinito, 
do mesmo modo que Metatron – que é o Cubo que vocês veem, por vezes, ao redor do Sol – 
pode desdobrar-se ou, mesmo, triplicar-se, ou desdobrar-se novamente. 

Não há limitação em uma forma, a mesma forma pode ser reproduzida, não ao infinito, mas 
certo número de vezes. 

Então, nos momentos em que a Yerushalaïm Celeste colocar-se sobre a Terra, ela posará em 
seis lugares, que correspondem à estrutura precisa dos Círculos de Fogo dos Anciões. 

Mas, daqui até lá, como vocês sabem, é preciso esperar o Apelo de Maria. 

É preciso esperar os três dias de estase, para, daí, também, viver a preparação, depois, para 
essa transferência ao nível dos Círculos de Fogo. 

Essa transferência que pode fazer-se, se vocês estão sem corpo, vocês ali vão sozinhos, como 
grandes, se conservam um corpo e não são capazes de fazer voar esse corpo um pouco 
pesado, bem, vocês serão escoltados, se posso dizer, pelos anjos do Senhor. 

Aí estão um pouco as coisas. 

Então, vocês terão, no lugar, irmãos e irmãs que são falecidos e que perderam o corpo, 
realmente, há alguns anos – eu diria, uma dezena de anos, para os mais antigos – e vocês 
terão vocês mesmos. 

E haverá, entre esses vocês mesmos, alguns que terão escolhido, mas essa escolha já está 
feita, é claro, mesmo se essa escolha seja reversível, até o Apelo de Maria. 

Mas, doravante, com o belo mês de maio e após o fim de maio, não será mais possível, com 
muitas dificuldades, fazer «tournicoti-tournicota», ou seja, que vocês olharão de um lado, 
estarão no caminho ou no destino de alguma coisa, mas vocês não poderão dar meia volta, 
como isso se produz atualmente. 
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Ou seja, ou você estará congelado, ou você estará liberado. 

E, nisso, não haverá a possibilidade de mudar o fato de ser solidificado pela estase. 

Então, isso pode dar, efetivamente, o que vocês observam em si e ao seu redor, espécies de 
confrontos muito violentos, em vocês ou nas relações ou com as situações. 

Não é preciso inquietar-se com isso, mesmo se seja muito violento, são espaços, é claro, de 
resolução de antagonismos entre o Eterno e o efêmero. 

Tudo isso se produz nesse momento mesmo. 

Portanto, vocês terão tanto irmãos que vivem o Si como irmãos Liberados vivos, como irmãos e 
irmãs que fizeram um pouco demasiadamente o «tournicoti-tournicota» e que usaram, um 
pouco demais, como dizer… os poderes. 

E esses, é claro, serão os melhores para ir liberar os sistemas solares que restam a liberar, é a 
missão que eles se atribuíram. 

Mas não se esqueçam de que, independentemente desse aspecto de missão para alguns 
seres, a grande maioria, se não a totalidade, viajará para onde quiser, após os cento e trinta e 
dois dias, com nenhuma dificuldade. 

Vocês aprenderão a localizar-se, aprenderão a voar, aprenderão a pôr no serviço os novos 
Triângulos e seu corpo de Existência, para explorar todas as suas possibilidades, que são 
infinitas. 

Mas é preciso, efetivamente, que vocês recuperem essa Eternidade e a memória de seu corpo 
de Existência em seus deslocamentos, mesmo se eles sejam espontâneos. 

Lembrem-se de que vocês vêm de um mundo no qual o pensamento não é operativo. 

Vocês constatarão, muito rapidamente, se já não é o caso, independentemente dos 
reagrupamentos, que o pensamento torna-se cada vez mais operativo para aqueles de vocês 
que ativaram o conjunto de estruturas que era ativável. 

Isso dá, é claro, o que foi nomeada a co-criação consciente, mas ela se atualiza, realiza-se 
muito, muito rapidamente, ou seja, não é algo que tome meses ou anos, mas que vai fazer-se 
cada vez mais rapidamente, vocês a veem, aliás, em suas vidas. 

Eu já falei disso, as sincronias: você pensa em alguma coisa, isso se materializa diante de 
você; você pensa em uma pessoa, ela lhe telefona; você pensa em um problema, o problema 
chega; você pensa em uma solução, a solução chega. 

Portanto, seus pensamentos tornaram-se armas, mesmo se você não tenha, ainda, totalmente 
consciência disso. 

Armas, porque elas permitem, pelo verbo criador, eu os lembro, que o verbo criador não é, 
unicamente, o pensamento, é a palavra sagrada, é aquela que é ligada ao décimo primeiro 
corpo, é o Verbo. 

E, então, se você é portador do Verbo, é claro, os pensamentos traduzem-se, diretamente, 
nesse mundo. 

Se você tem medo disso ou daquilo, é, muito exatamente, o que acontecerá. 

Tudo isso não é punitivo, tampouco, é, simplesmente, para descondicioná-lo de mecanismos 
do pensamento estéril, ou seja, que gira, assim, e que não tem qualquer escapatória de 
manifestação ou de dissolução. 

Você constata, cada vez mais, que seus pensamentos criam sua própria realidade. 
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Se você tem apenas pensamentos de Amor, se você não julga, se você deixa superar os 
pensamentos que chegam e que são opostos à Luz apagar-se, você não terá problema algum. 

Mas, agora e já, aqui mesmo, onde você está em sua vida, você constata que o pensamento é 
cada vez mais operativo. 

Se você diz, por exemplo, eu tenho medo de não dormir, você não dormirá. 

Se você diz eu tenho medo da sombra, você viverá a sombra. 

E você viverá, exatamente, o que há em sua cabeça, de um modo ou de outro. 

E, se em sua cabeça, há o medo disso, o medo daquilo ou alguma coisa que não está 
resolvida, que está enquistada, que está profundamente escondida, ainda, bem, isso deve sair, 
também, e é exatamente o que se produz. 

Portanto, os seres missionados são, antes de tudo, seres, e irmãos e irmãs que se 
missionaram, eles mesmos, através de sua necessidade de aparecer, tendo vivido o Si, como 
seres de Luz pura, coisa que nós não somos, nem vocês nem nós, enquanto somos, ainda, 
prisioneiros, se posso dizer – mesmo se isso tenha sido liberado – de uma forma qualquer na 
3D, quer seja desse lado do véu no qual vocês estão ou do lado em que nós estamos. 

Então, a Liberação é adquirida, mas ela necessita de uma informação ou de uma reinformação 
memorial do que é o corpo de Existência, não intelectualmente, mas, não o sentindo, mas 
vivendo-o, diretamente, o que alguns de vocês conseguem, já, fazer aqui mesmo. 

Mas isso necessita, portanto, de ajustes, de efusões de vibrações coordenadas pelo Arcanjo 
Metatron nós e as Estrelas, para permitir-lhe ser, eu diria, funcional, inteiramente, quer você 
seja Absoluto sem mais qualquer forma e sem corpo de Existência ou decida viver em um 
corpo de Existência e o Absoluto, ao mesmo tempo; isso é você que decide. 

Mas alguns de vocês criaram tanto, como dizer…, através de certa forma de vontade, mesmo 
espiritual, uma função e um papel, que é, com prazer, que nós os veremos assumir isso na 
liberação de um sistema solar. 

Então, tudo isso é escrito, agora, tudo isso é o roteiro, se posso dizer; ele está se produzindo 
na Terra. 

Eu disse, não há muito tempo, que isso, que o belo mês de maio veria os vulcões despertarem 
em grande número; é exatamente o que acontece. 

Agora, nós temos, eu diria, uma visão – de onde estamos – quase material do que se 
desenrola sobre a Terra, o que não era o caso antes. 

Nós vemos, muito precisamente, o que está em curso de atualização e de manifestação. 

É por isso que nós nos tornaremos cada vez mais precisos, mesmo se ninguém conhece o dia 
nem a hora, mas cada vez mais precisos no acompanhamento de sua Ascensão, que nós 
realizamos nesse momento. 

É por isso que nós lhes damos essa possibilidade de trocar, para que aqueles que vão ler isso, 
possam ter, eles também, as respostas às suas interrogações, como esta. 

Porque, é claro, alguns de vocês que seguem o que nós dizemos há muito tempo, perguntam-
se, é claro, se não é, ainda uma vez, «a cenoura e o bastão» para contratá-los e inscrevê-los 
para ir liberar um sistema solar. 

Mas, é claro, isso passa pela Liberdade e a Liberação, o sacrifício, naquele momento, de seu 
Espírito na encarnação já está determinado pelo posicionamento que você tem adotado nesses 
últimos tempos, ou seja, já há dois, três anos, mas, sobretudo, a partir da atribuição vibral. 
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Alguns de vocês deram meia volta e voltaram à escolha de ser missionado, e, outros, 
descobrem-se novos talentos e, é claro, têm vontade de participar disso. 

É perfeitamente lógico. 

Aí está o que se encontrará, se posso dizer, nesses Círculos de Fogo. 

É claro, a maioria dos humanos que – por razões diversas, seja por demasiada densidade, seja 
por demasiado sofrimento, seja por persistência de uma alma exageradamente voltada para a 
matéria – não poderão voltar-se, inteiramente, para a Luz, e, no entanto, eles são Livres. 

Portanto, nesses casos, haverá necessidade de encarnação, novamente, em outro lugar, ainda 
que apenas para uma vida, o tempo de refinar, de algum modo, a Liberdade e descondicionar-
se do que pode restar durante esses períodos. 

Aí está o que eu tinha a dizer sobre esses Círculos de Fogo, sobre o reagrupamento e, 
sobretudo, a correspondência e a ressonância entre o que é nomeada a Jerusalém Celeste e, 
é claro, os Círculos de Fogo. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: o que acontecerá durante os cento e trinta e dois dias? 

Onde isso? 

Nos Círculos de Fogo ou alhures? 

Nos Círculos de Fogo eu falei. 

Ah, ok, é durante os cento e trinta e dois dias… 

O que acontecerá na Terra durante esses cento e trinta e dois dias? 

É o que foi escrito no Apocalipse de São João, é o Armageddon. 

São as pessoas que vão encontrar-se, irmãos e irmãs, como portais orgânicos, para a própria 
criação consciente delas. 

Aqueles que desejaram a guerra farão a guerra; aqueles que exerceram a predação serão 
confrontados à predação. 

E, ao nível da lei de Graça, é absolutamente normal. 

Eles deverão respeitar e ver, e viver, e morrer conforme o que eles criaram, antes de serem 
liberados. 

E, aliás, alguns eventos vividos por alguns irmãos e irmãs que não estiverem nos Círculos de 
Fogo, dará a eles, de algum modo, a última possibilidade, por superação do sofrimento, das 
privações, das guerras e de tudo o que vai produzir-se, dará a eles um vislumbre do que é a 
Eternidade e do que é o efêmero, quando isso chega ao seu termo. 

E aí, também, fora dos Círculos de Fogo, nós esperamos assistir, como você diz, a formas de 
conversão. 

Porque, quando há demasiado sofrimento, para aquele que jamais sofreu e que fez apenas 
sofrer os outros, isso provoca uma mudança radical de posição. 

E, talvez, naquele momento, algumas graças agirão. 
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Não se esqueça de que muitos de vocês estarão nos Círculos de Fogo, em efusões vibratórias 
que percorrerão toda a Terra, que porão fim a tudo o que pode existir como estruturas 
materiais, ou seja, construções que representavam os pilares, eu diria, de algum modo, do 
confinamento. 

Tudo isso será reduzido a pó, pela presença da Luz, simplesmente. 

E, então, os irmãos e irmãs que não estarão nesses lugares, serão, eles também, liberados, 
após os cento e trinta e dois dias. 

Mas vocês podem imaginar que as circunstâncias da Liberação não são, verdadeiramente, as 
mesmas, exceto para algumas graças e alguns seres que passarão, de imediato, quando 
dessa ocasião e quando desse Armageddon, eles passarão, diretamente, da personalidade 
confinada e confinante ao Absoluto o mais claro. 

Mas isso representa muito poucos irmãos e irmãs. 

A maior parte irá até o extremo de sua co-criação consciente, mesmo sabendo que, na 
finalidade, após os cento e trinta e dois dias, haverá Liberação total para todo mundo. 

Não é possível voltar à 3D dissociada, exceto para os seres missionados, que se missionaram 
a si mesmos. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: para onde irão os seres que serão liberados? 

Eu nada compreendi. 

Eu ouvi, mas nada compreendi. 

Os seres que serão liberados viverão onde? 

Isso quer dizer o quê? 

Para onde eles irão? 

Eles irão onde? 

Bem, eles irão para onde quiserem, não é mais nosso problema. 

Uma vez que você tem a Liberdade total, você não acredita que se vá fornecer-lhe os bilhetes, 
de qualquer forma. 

Você vai para onde quiser, basta ali pensar. 

Eu não posso ser mais explícito. 

E, como há numerosas Moradas, para seu corpo de Existência, você não é mais tributário de 
uma forma quando isso estiver concluído. 

Você poderá ser uma consciência totalmente livre, como emprestar e viver a consciência de 
não importa qual corpo e não importa qual dimensão unificada. 

Portanto, dizer para onde você vai, isso não quer dizer grande coisa. 

Não espere viver uma transferência, exceto para alguns seres, dos quais nós guardaremos as 
memórias, mas, também, o corpo físico, na saída dos cento e trinta e dois dias, esses seres 
irão terminar sua vida em sistemas de 3D unificada. 
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Isso dará a eles experiências muito enriquecedoras e poderão aportar suas memórias, 
também, diretamente, e trocar. 

Por exemplo, se você tem uma origem estelar que se situe em um sistema de 3D unificada, 
isso o regozijará, por reencontrar sua família estelar. 

E você vê o que eu quero dizer com isso. 

É, se sua origem estelar, por exemplo, é Vegaliana ou Arcturiana, por exemplo, você 
reencontrará seus mundos de origem o tempo de terminar esse corpo, de liberá-lo, e de liberá-
lo, assim que você quiser. 

Não é a velhice que o fará morrer. 

É você que decide que, agora, você deixa e vai fazer outra coisa. 

Mas você é inteiramente livre. 

Não existe qualquer limite, de distância, de forma, de tempo, de passado, de futuro. 

É tudo isso que vai descondicionar-se. 

Porque, hoje, você pensa, ainda, que vai a algum lugar, e durante esses cento e trinta e dois 
dias, você terá a oportunidade de verificar, por si mesmo, que você tem um corpo de carne ou 
não, aliás, de verificar, por si mesmo, o que nós lhe dizemos. 

 

…Silêncio… 

 

Eu vejo, já, quem tem uma origem Vegaliana ou Arcturiana que se colocam questões. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: os Círculos de Fogo aos quais iremos são previstos conforme nossas 
especificidades? 

Não, absolutamente. 

A especificidade não é nem radical nem ligada ao seu lugar geográfico de hoje e, ainda menos, 
ligada à sua origem. 

Ela é, unicamente, ligada a razões de comodidade, não geográfica, mas espiritual. 

As crianças, por exemplo, abaixo de quatorze anos, estarão presentes em um único lugar dos 
Círculos de Fogo, porque, fazer a festa entre adultos não é a mesma coisa que fazer a festa 
com crianças, você sabe bem disso. 

É, exatamente, a mesma coisa nos Círculos de Fogo, nas Jerusalém Celestes. 

Então, nos reagrupamentos nos Círculos de Fogo, vocês verão, naquele momento, irmãos e 
irmãs que vocês conheceram e que estão mortos, nos corpos de carne deles. 

Você reencontrará, talvez, seu cônjuge, que não tem mais corpo de carne, enquanto você 
conservou seu corpo de carne. 

Mas tudo isso não é grave, porque são os corpos de Existência que serão mais visíveis e não o 
corpo de carne. 
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E não há especificidade outra que não aquela que eu precisei: abaixo de quatorze anos e, 
depois, acima de quatorze anos. 

Mas, aliás, alguns de vocês decidirão ir, mais, com as crianças. 

Mas isso você poderá, como dizer, aí também a Liberdade permitirá a você passar de um 
Círculo de Fogo a outro, sem qualquer dificuldade, de maneira instantânea, sem deslocamento 
algum, tal como você pode imaginá-lo, ainda hoje. 

Mais particularmente, para aqueles que não terão mais corpo de carne: eles desmaterializarão 
o corpo ao nível da Luz vibral de um Círculo de Fogo e rematerializarão o corpo de Existência 
em outro Círculo de Fogo. 

Alguns de vocês, também, estarão, talvez, ocupados não, unicamente, nas efusões vibratórias, 
mas terão, talvez, ainda, alguns apegos, se posso dizer, e terão, talvez, necessidade de ir ver 
os filhos, ou de ir ver a família que está em outro Círculo de Fogo. 

Você vê, é melhor do que o Club Med. 

São cinco estrelas luxo! 

 

Questão: todas as crianças de menos de quatorze anos reunir-se-ão no mesmo Círculo 
de Fogo ou haverá outros destinos? 

Não, eu não disse isso. 

Todas as crianças que tiverem necessidade de ir aos Círculos de Fogo. 

As crianças, eu sempre disso, há anos, não se preocupem com as crianças em relação à 
Ascensão delas, porque elas não têm os mesmos arcaísmos que vocês, não porque elas são 
mais jovens, mas, também, porque elas nasceram, sobretudo agora, e aquelas que estão no 
limite de quatorze anos, elas nasceram no período em que a matriz estava se dissolvendo. 

Então, elas têm uma faculdade, eu diria, inata quase, para serem liberadas no momento do 
planeta grelha ou no momento do Chamado de Maria. 

Muitas, aliás, decidirão cessar todas as questões, tudo o que se produz na Terra para seguir 
Maria, ao nível das crianças, eu falo. 

As crianças que irão aos Círculos de Fogo são aquelas que, por vezes, são crianças, por 
vezes, são bebês, por vezes, têm quatorze anos ou mesmo um pouco mais, para alguns, mas 
que têm, aí também, necessidade de ou retornar à sua origem estelar ou viver experiências 
multidimensionais com um corpo de Existência. 

Aqueles que partirão, diretamente, não estarão nos Círculos de Fogo, mas estarão em uma 
das embarcações da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, uma das vinte e uma 
embarcações da Frota Mariana. 

Não há mais do que vinte, dizem-me. 

É tudo o que vocês veem, ao redor do Sol, nesse momento. 

Há Metatron, há Miguel, há os Arcanjos que se mostram, há os Dracos. 

Há os Arcturianos e os Dracos, que jogam seu jogo favorito, ou seja, matar-se, mutuamente, 
mas, para eles, a morte não é grave, não é? 

É um jogo. 

E, depois, há, também, os Arcanjos, que não podem ser mortos, já que eles não têm corpo 
carbonado. 
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Então, tudo isso se instaura, agora, segundo um calendário, eu diria, que é quase determinado, 
quase. 

Para isso, é preciso esperar o Apelo de Maria. 

Mas nós sabemos que isso vai desenrolar-se, a um momento dado, mesmo se nós não o 
conheçamos, não até o último minuto, é por isso que vocês serão prevenidos, unicamente, seis 
dias antes. 

Vocês sabem, em todo caso, que, se isso não é produzido hoje, esse Apelo e essas 
Trombetas, isso quer dizer que não é dentro de seis dias. 

É o único lapso de tempo no qual vocês podem ter certeza de ficar tranquilos, são os seis dias 
que vocês têm à sua frente. 

 

Questão: onde está a vigésima primeira embarcação de Maria? 

Ela partiu para ser reparada, houve pequenas avarias, digamos. 

Porque os Dracos desenvolveram – eles gostam muito de jogar – então, eles encontraram 
técnicas (como explicar isso sem entrar em dados físicos?), eles criaram espécies de espelhos 
mágicos, que permitiam captar a imagem das consciências e formas de consciência muito 
elevadas que estavam nessas embarcações, e eles as puxaram a um plano nas quais elas 
estavam inatingíveis, por dissociação holográfica. 

E eles conseguiram prejudicar uma dessas embarcações. 

Mas isso não é grave, nós somos imortais. 

 

Questão: todos aqueles que participam da difusão de seus ensinamentos são 
missionados para liberar outros mundos? 

A resposta é muito breve, é, obviamente, não. 

Nós temos, simplesmente, para aqueles que têm tido uma função…, eu não disse missionado. 

Missionado é tomar-se pelo que não se é, missionado é dizer liberado, quando não se está, 
missionado é apresentar-se como uma Estrela, enquanto não se é, missionado é viver o Si e 
servir-se da Luz para subjugar irmãos e irmãs que estão no mesmo caminho. 

Esses, é claro, eles conhecem as manobras e, portanto, serão muito talentosos para ir liberar 
os mundos. 

Mas aqueles que ancoraram a Luz, semearam a Luz e que desempenharam um papel 
importante, mesmo há alguns anos, na retranscrição, na difusão do que nós lhes dizemos, não 
têm preocupação a ter, exceto se eles se missionaram mais. 

Mas, em geral, aceitar uma missão, mesmo se ela o enriquece, porque nós continuamos ao 
seu lado e com você, quando você se põe a escutar ou a transcrever, mas não é a mesma 
coisa do que apresentar-se como um ser que é uma Estrela ou um Melquisedeque, e para 
fazê-lo “engolir sapos”, não é? 

Não é, absolutamente, a mesma coisa servir a Luz retranscrevendo do que aquele que se 
serve da Luz para si próprio. 

Aqueles que tiveram esse papel – vamos chamá-lo assim, para diferenciar da missão – mesmo 
entre aqueles de vocês que nos recebem e que nos canalizam, felizmente, alguns de vocês 
não brincaram de estrelas, não é? 
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Mas alguns brincaram de estrelas, ou quiseram tentar brincar de estrelas. 

Mas as estrelas, quando não se é estrela, isso não o faz, como vocês dizem. 

Porque, quando você vive o Si, aqueles a quem muito foi dado, muito será exigido. 

Isso quer dizer, simplesmente, que se lhe deram, e se você guardou a Luz para si, 
desempenhando um papel particular, aí, você vai ter pequenos problemas. 

Mas aqueles de vocês que transcreveram, que divulgaram, que, de um modo ou de outro, 
permitiram que isso fosse divulgado, esses não têm qualquer problema. 

O mais frequente, eles permaneceram anônimos, no silêncio. 

Eles não reivindicaram outra coisa que não, realmente, estar no Serviço. 

Há os que confundiram o serviço para si e o serviço para o outro, isso é outra história, vamos 
resolver isso depois. 

Porque, de todo modo, estaremos, todos, no mesmo lugar, ou eu vigiaria para que se 
estivesse. 

 

Questão: o que é do alinhamento às 19 horas? 

Então, isso, eu creio que já falei disso da última vez, dizendo que os encontros para mais nada 
serviriam, ao nível coletivo mundial. 

Porque as egrégoras estão em curso de dissolução, isso você sabe, e, mesmo a egrégora que 
havíamos constituído, que permitiu, se quer, em certa medida, recriar o corpo de Existência, 
através das diferentes chaves que vocês receberam. 

E essa é a Verdade, você a vive, você a sente, para aqueles que vivem as Estrelas, que vivem 
os Triângulos, é impossível criar, mentalmente, essa estrutura. 

Então, não pode ali haver ilusão. 

Em contrapartida, há irmãos e irmãs que viveram o Si, e, mesmo, eu diria, o coração vibral, e 
que, por uma razão ou por outra, tiveram necessidade de apresentar-se e tiveram necessidade 
de vangloriar-se, se posso dizer, de alguma coisa, enquanto isso não era verdade. 

Mas isso não é problema seu. 

Porque eles, também, servem à Luz – é claro, são irmãos e irmãs, – mas eles têm 
necessidade, talvez, de ter um pouquinho de «pancada». 

Mas está ótimo. 

É assim que isso funciona. 

É preciso conhecer a fundo as duas vertentes. 

Então, não há erro algum, e nenhuma armadilha. 

Há apenas a atualização do que você criou nesse fim de vida, que é a resultante, eu o lembro, 
do conjunto de suas vidas. 

O que você vive é apenas a resultante, hoje, qualquer que seja sua idade, o que quer que você 
faça ou não faça na vida, tudo o que você vive, hoje, é a resultante do conjunto de tudo o que 
você é, ou que você acredita ser nesse mundo. 

Ah, você vê, efetivamente, há os que desaparecem, cada vez mais rapidamente, e há outros 
que se agarram, cada vez mais, qualquer que seja a vivência. 
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Questão: por que aqueles que se apropriaram da Luz serão missionados para resgatar 
outros sistemas? 

Mas porque eles são capazes de compreender o que é a apropriação da Luz, mesmo se eles 
não estejam conscientes disso. 

Lembre-se: serviço para si ou serviço para o outro. 

Serviço para o outro é desaparecer do Si. 

Mas, enquanto você está no Si, você pode fazer «tournicoti-tournicota», mesmo se eles sejam 
cada vez mais difíceis e serão cada vez mais difíceis, a partir do fim de maio, se ali se chega… 

 

Questão: então, eles desempenharão o seu papel? 

De algum modo. 

Após terem retomado sua forma de Eternidade, ou seja, após um retorno, aí também, para 
eles, em sua origem estelar e voltar como Elohim, se eles são de tal dimensão, ou mestre 
geneticista, se eles são de outras dimensões. 

 

Questão: aqueles que fazem parte da Confederação Intergaláctica foram missionados 
para liberar os mundos confinados. 

Não verdadeiramente, não. 

Há, também, seres que vêm de dimensões totalmente liberadas, que, jamais, conheceram o 
confinamento, mas, para eles, é uma grande festa vir assistir ao seu renascimento. 

Eles não são missionados, absolutamente, eles são livres. 

Mas aqueles que se missionaram sozinhos, eles são livres, também, ninguém os colocou em 
uma missão, eles se atribuíram sozinhos. 

Ninguém nada pediu a eles. 

Há, também, missões diferentes, por exemplo, em especial, ao nível da América Latina, onde 
se encontra a maior parte das cidades intraterrestres – não todas, mas a maior parte – que 
foram evacuadas, eu o lembro. 

Então, há, hoje, engraçadinhos que falam em nome do Intraterra, enquanto não há mais 
ninguém no Intraterra, mas são os representantes do futuro Intraterra. 

É maravilhoso, não é? 

Há exemplos, com alguns canais na América Latina, que tomaram essa missão de dirigir o 
Intraterra, e eles dirigem os humanos para o Intraterra, aqueles que os seguem, em todo caso. 

 

Questão: quando o mundo for totalmente liberado, o que você vai tornar-se? 

Não aqui, não, não haverá mais necessidade. 

Mas os futuros Melquisedeques partirão para a atribuição deles. 

E o que se tornarão os Melquisedeques atuais, as Estrelas e os Arcanjos? 

Mas os Arcanjos intervêm por toda a parte. 
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Eles agirão, sempre, em todos os mundos? 

Eu lhes assinalo, de qualquer forma, que a rebelião foi realizada, no plano histórico, pelo 
Arcanjo Lúcifer, que foi redimido depois. 

Portanto, há, de qualquer forma, uma coloração Arcangélica. 

E depois, por que se chama os maus rapazes: os Arcontes? 

Porque eles têm asas e, portanto, são administradores do mundo. 

São seres, em sua estrutura de Existência, extremamente potentes, Arcanjos e Arcontes. 

Portanto, os Arcanjos sentem, e eles têm razão, uma forma de responsabilidade, digamos, no 
que sobreveio nos planos da criação e da co-criação consciente. 

Portanto, os Arcanjos acompanham toda liberação. 

E Maria, ela acompanha, também, a liberação dos sistemas solares. 

Porque, eu o lembro de que, historicamente, de qualquer forma, é, de qualquer forma, uma 
história entre alguns seres de Sírius e alguns seres da Ursa Maior. 

Então há, como dizer…, não uma reparação, mas houve um prejuízo, de algum modo. 

E é perfeitamente lógico, e isso nós já dissemos, que aquele que cria um mundo ou um 
universo, em qualquer dimensão que seja, é parte integrante desse universo, e da experiência. 

Se a experiência tem um momento de início, ela não tem, necessariamente, momento de fim, 
então, é melhor que isso aconteça no melhor possível. 

Então, alguns mestres geneticistas, assim como alguns Arcanjos e alguns Arcontes redimidos, 
ou que jamais foram Dragões, que jamais foram alterados, são, de qualquer forma, eu não vou 
dizer responsáveis – isso nada quer dizer, nessas dimensões –, mas, de qualquer forma, têm 
uma forma de responsabilidade sobre a vida que eles criaram. 

Então, é absolutamente lógico que eles sejam um pouco mais molhados do que os outros. 

Fora a polaridade, há muito pouca diferença entre um Arcanjo e um Arconte, exceto que o 
Arcanjo jamais pôs os pés na Terra, um Arconte sim. 

Mas é a mesma vibração, sensivelmente, a mesma consciência. 

É por isso, aliás, que muitos seres que tiveram acesso a algumas visões, a algumas viagens, 
chegam, facilmente, a confundir um Arcanjo e um Arconte, e eles têm, também, medo dos 
Arcanjos, como dos Arcontes. 

Eles vão, mesmo, até dizer que os Arcanjos são Arcontes. 

De algum modo, eles têm um pouco de razão, mesmo se, é claro, não seja a mesma coisa. 

Mas há uma ressonância comum. 

Quanto mais você decide emanar uma criação, onde quer que ela esteja, em qualquer 
dimensão que seja, mais você é o pai e a mãe desse universo. 

E, sendo o pai e a mãe desse universo, você é responsável por ele, em um sentido como no 
outro. 

É similar nos Mundos Livres, também. 

Mas lembre-se de que para nada serve refletir sobre tudo isso, o importante é HICe NUNC. 

Porque, mesmo se você sinta que você se missionou, um pouco como um idiota, se se pode 
dizer, ou que você se missionou com um grande coração, pouco importa, você deve viver isso, 
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você deve chegar até esses pontos nos quais tudo lhe aparecerá claramente, quer você queira 
ou não, aliás. 

Aliás, você pode ver, já, hoje, que você pode, cada vez menos, trapacear com a Luz e consigo 
mesmo, e com seus irmãos e irmãs. 

Acabou isso de poder trapacear ou de poder enganar quem quer que seja com um sorriso ou 
com palavras ou com beijos. 

O coração não tem necessidade de tudo isso, ele é ou não é. 

 

Questão: tudo parece simples: tudo é Um e tudo é Amor e, ao mesmo tempo, lá em cima, 
todo mundo mata-se, mutuamente, Arcontes, Arcturianos, e isso me parece muito 
complicado. 

Eu não compreendo. 

Mas caro amigo, você não pode compreender, você apenas pode vivê-lo. 

Se você procura, com seu mental ou sua percepção ou sua intuição, você jamais 
compreenderá. 

O que eu exprimo, aí, mesmo se é exprimido em palavras, não se dirige ao seu mental, 
portanto, se você tenta apreender-se disso com a cabeça, você não sairá daí, jamais. 

É por isso que a única coisa importante é HIC e NUNC. 

Enquanto você estiver colocando não as questões que você coloca sobre o desenrolar da 
Ascensão, o que é normal, mas enquanto você se coloca questões sobre o que vai advir, isso 
quer dizer o quê? 

Que você não está, simplesmente, totalmente, no instante presente. 

Quer você coloque uma questão sobre os Triângulos, sobre as manifestações, sobre o que se 
desenrola em si, sobre o que se desenrola na Terra, não há qualquer ambiguidade nisso. 

É normal que nós lhe respondamos, agora, porque você vive a Ascensão. 

Mas, se você coloca esse gênero de questão, isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que seu mental tenta apreender-se de algo ao invés de vivê-lo. 

Portanto, é, também, um convite para soltar essa forma de compreensão e passar a outra 
compreensão, que não é aquela do mental que se apreende das coisas. 

De qualquer modo, em relação ao que eu lhe digo, ou você tem, em si, a capacidade para ir 
verificar por si mesmo o que se desenrola, ou você pode apenas aderir ou recusar, crer ou não 
crer. 

Mas é muito simples, além de crer e de não crer, ou essas palavras parecem-lhe evidentes, ou 
você quer compreender alguma coisa a mais do que eu disse. 

Então, em relação aos Arcontes e aos Arcanjos, era o que a questão? 

Pode-se reprecisar a questão? 

Você diz que tudo é Um e tudo é Amor, é, portanto, muito simples, finalmente… 

É claro. 

 … e, ao mesmo tempo, você nos fala, de qualquer forma, muito complicado e não Amor. 

Mas isso, eu repito, o que se exprime é o mental. 
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Está claro. 

Não vivendo o Amor, conceituando o Amor, você tenta imaginar como se pode ser Um com 
tanta diversidade. 

Mas isso, você não tem meio algum de apreender-se. 

Viva-o com seu coração e isso não lhe colocará mais problema algum. 

Tudo o que o toca, hoje, por exemplo, sobre o futuro, por exemplo, sobre o que você vive, não 
sobre o processo íntimo da Ascensão, faz apenas remetê-lo ao seu próprio mental que é, 
ainda, o mestre. 

É isso que você deve ver, não é a resposta que eu vou dar. 

Eu lhe digo, simplesmente, quais são as possibilidades, mas, se você tenta, com seu cérebro 
de terceira dimensão, compreender a Unidade, você não moverá uma polegada. 

Você poderá exprimir-se sobre a Unidade, você poderá, mesmo, compreender a Unidade, mas 
você não encontrará saída, como você exprimiu. 

Aí, é uma diligência puramente mental. 

Quando você vive a Unidade na Morada de Paz Suprema, você não é, mesmo, tocado por 
isso. 

Bem, dê-se conta de que é o mental que pedala em tudo isso. 

Mas é claro que ele pedala, ele não conhece tudo isso, ele não poderá, jamais, conhecê-lo, 
nem mesmo compreendê-lo, nem mesmo aproximar-se disso. 

O mental não lhe é de qualquer utilidade do outro lado. 

E eu digo do outro lado, ou seja, também, para os cento e trinta e dois dias. 

Porque a troca é vibral, as efusões e os ensinamentos, se se pode dizer, serão vibrais, eles 
não passam por qualquer análise. 

É a experiência direta. 

É claro que o mental quer explicar a Unidade ao seu molho, é claro que ele não pode 
compreender a proximidade dos Arcontes e dos Arcanjos. 

E ele não o compreenderá, jamais, sobretudo, em um mundo dissociado, cuja 
responsabilidade, se se pode dizer, incumbe aos Arcontes e, indiretamente, aos Arcanjos. 

Aos Arcontes e, indiretamente, aos Arcanjos. 

A multiplicidade…, há inúmeras Moradas na Casa do Pai. 

Quando nós dizemos que tudo é Um, é claro que tudo é Um. 

Mas todas as criações são Una, mas elas são multiformes, elas são multidimensionais. 

São jogos, livres. 

É a expressão da beleza da Fonte, simplesmente, que se vê, ela mesma, em sua criação. 

E, qualquer que seja o aspecto dessa criação, ao nível dos Mundos Livres, ou seja, não 3D 
dissociada, há uma harmonia perfeita. 

Não há qualquer contradição de espécie alguma, no que quer que seja. 

Lembre-se de que o perigo dos maiores, hoje, seria querer intelectualizar o que você vive ou o 
que você ouve. 
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Porque você terá a impressão de que isso os aproxima, mas isso faz apenas afastá-lo. 

A única porta de saída é o coração, não é saber por que os Arcanjos e os Arcontes são, 
sensivelmente, a mesma coisa, mesmo se não tenha, absolutamente, o mesmo efeito visível 
nesse mundo. 

A única diferença, se você quer saber, é que um Arcanjo jamais tomou corpo. 

Os Arcanjos quiseram tomar um corpo, muitos deles, há muito, muito, muito tempo, um corpo 
de carne. 

E eles quiseram permanecer nesse corpo de carne, cortando, eles mesmos, a Fonte. 

Mas, no início, antes de ser um corpo de carne 3D carbonado reptiliano, o que é que havia? 

Arcanjos. 

Aquele a quem vocês chamam Yahvé ou Yaldébaoth ou Ya, aquele que se sentava em 
Saturno, no início, há muito tempo, era, também, um Arcanjo que tomou corpo, ou seja, que 
eles não respeitaram sua função Arcangélica que os impedia, vibratoriamente, de aproximar-se 
das dimensões as mais afastadas da Fonte, porque, justamente, havia riscos de perder essa 
Liberdade total. 

Aí está, se quer, a palavra final da história. 

Agora, do ponto de vista de seu mental, há uma diferença considerável entre um Arcanjo que 
vem liberá-lo e a energia de um Arconte que você pode, também, sentir em alguns momentos. 

Não é, absolutamente, a mesma energia, não é, absolutamente, o mesmo efeito, não é, 
absolutamente, a mesma finalidade, a priori, nos tempos lineares, daquele de seu mental, mas, 
absolutamente, não na Eternidade. 

 

…Silêncio… 

 

É preciso, pelo menos, que haja um ou dois que permaneçam acordados para colocar as 
questões. 

 

Questão: havia Arcontes que eram, anteriormente, Arcanjos? 

Na origem, mas, depois, eles se multiplicaram e nada mais tinham de arcangélico, é claro. 

 

Questão: isso tinha a ver com os Anjos e os Arcanjos caídos? 

Os Arcanjos caídos, falamos disso. 

Os Anjos caídos, isso quer dizer o quê? 

Há, aí, maus rapazes que se fazem passar por anjos. 

São aqueles, em geral, que, até agora, podiam interferir, mais facilmente, com o ser humano e 
fazer-se, realmente, passar por anjos. 

Mas havia, também, sobretudo, batalhões, ao nível intermediário, no plano astral, que estavam 
aí para formatar, se posso dizer, as almas que estavam liberadas do corpo para devolvê-las à 
encarnação. 

Havia Arcontes e falsos anjos. 
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O anjo caído é Lúcifer, são alguns Arcanjos, anteriormente a isso, que viveram a queda na 
matéria, voluntariamente. 

Isso não é uma queda, é uma aterrissagem. 

E eles se confinaram, voluntariamente e, depois, eles se multiplicaram. 

Os anjos caídos, frequentemente, não são anjos. 

São seres que, nos planos intermediários, fazem-se passar por anjos. 

São aqueles que você vai perceber – não mais agora – mas que estavam, anteriormente, 
presentes, e que interceptava vocês no caminho de retorno à Luz, para impedi-los de 
reencontrar seu corpo de Existência. 

Portanto, são falsos anjos. 

Anjos caídos, havia apenas os Arcanjos acompanhados de milhares de anjos, mas isso não é 
nada, absolutamente. 

Os anjos caídos nesse mundo, o único vestígio que há deles é, antes de todo, os Arcontes 
supremos, aqueles que se sentavam em Saturno – dos quais Yaldabaoth era o chefe – e os 
anjos caídos, pode-se dizer, são, frequentemente, esses seres que se fazem e que se mostram 
a vocês, no astral, como anjos, e que vão enganá-los muito. 

É um termo que você encontra na Bíblia, através dos Gigantes, os anjos que desposaram as 
mulheres. 

Mas não são os anjos caídos isso. 

São seres de Luz – é claro, isso foi invertido – que, efetivamente, antes de deixar a Terra para 
juntar-se à Morada de Eternidade – são os mesmos, aliás, que construíram os círculos de fogo 
– tomaram por esposas, efetivamente, algumas mulheres, porque esses anjos tinham apenas a 
polaridade masculina em um corpo de carne. 

Mas eles eram Livres, antes da falsificação. 

E, no momento em que a falsificação aconteceu e quando esses seres aperceberam-se de que 
não podiam, de uma maneira ou de outra, repelir o confinamento ligado às embarcações 
metálicas dos Arcontes, eles tentaram preservar, à maneira deles, uma forma de DNA e de 
realiança; para isso, eles, efetivamente, fizeram filhos nas mulheres. 

Mas não eram anjos caídos, bem ao contrário, e não eram anjos, absolutamente, aliás. 

Mas é verdade, como se diz na Bíblia, os filhos desses casamentos podiam ser chamados de 
anjos caídos. 

Mas eles jamais foram anjos caídos. 

Então, o termo permaneceu porque, nos planos intermediários, os anjos caídos aparecem-lhes 
com asas, como os anjos. 

Então, eles foram chamados de anjos caídos, mas não são anjos. 

São ou Greys, que tomam uma camuflagem – que servem aos Arcontes – ou, o que é mais 
raro, exceto caso excepcional, para a maior parte, eu diria, o vulgar da manada deles, o 
comum dos mortais, um simples Grey bastava. 

Mas, para alguns seres, eu diria, que eram mais difíceis a enganar, porque sua evolução e sua 
transformação na Terra estava, de qualquer forma, feita, não foi possível enganá-los com 
essesGreys, portanto foram os Arcontes em pessoa que tomaram esses planos intermediários. 
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Os Arcontes, eu esclareço que eles não estão na 3D, eles conseguiram estabilizar-se em 
dimensões intermediárias, eles fizeram intervir os Greys, o mais frequentemente, mas, eles 
também podem camuflar-se como um anjo. 

E a expressão anjo caído veio daí. 

Mas eu o lembro, ainda uma vez, de que tudo isso não lhe é de qualquer utilidade para ser 
Livre, bem ao contrário. 

 

Questão: então, por que nos pedem para colocar questões, se há o silêncio? 

Ele tem o mesmo sotaque que eu. 

Eu peço, simplesmente, que vocês coloquem questões sobre o que lhes concerne, nesse 
momento. 

Não é minha culpa se, entre vocês, alguns escapam em projeções mentais. 

Esse não é o caso de todo mundo. 

Recentrem-se, se quiserem, no Aqui e Agora. 

Coloquem-se questões sobre o que acontece em vocês, mas não na história, ela não tem 
qualquer interesse em sua Liberação. 

Não é porque você sabe disso que você vai ser Livre, bem ao contrário. 

Mas eu disse que responderei a todas as questões, então, eu respondo. 

Isso faz parte do jogo, agora. 

E é, também, para aqueles que vão ler, dar-se conta, justamente, do que é o mental e do que 
não o é. 

Então, tudo é útil. 

Não há erro, há apenas coisas a ver e a jogar. 

Era sua única questão, você? 

 

Questão: quando depositamos nossa vontade, nossos medos, toda esperança, é o que 
vocês nos ensinam, não é? 

Eu não lhe ensino nada. 

Eu lhe digo o que é a Verdade. 

Remova tudo o que é efêmero. 

Não o remova retirando-o de sua vida ou matando tudo o que é efêmero, mas veja, claramente, 
as coisas. 

Ou você permanece em sua missão de vida, que é de ser isso ou aquilo, e você cumpre seu 
caminho de vida, por vezes, com grande leveza, com muito amor e, naquele momento, você se 
ocupa de nada e será liberado, porque você foi Amor, por si mesmo, sem nada conhecer, sem 
nada saber. 

Ou você vive processos vibrais que fizeram participar sua presença na Liberação desse mundo 
e, naquele momento, é claro, é desejável conhecer e viver, em conhecimento de causa, se 
posso dizer, as manifestações das quais vocês são vestidos. 
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Mas é uma coisa falar do que você vive e é completamente outra coisa elucidar coisas que 
você não pode elucidar, mesmo exprimindo isso por escrito, e de maneira perfeita. 

Para que lhe serve saber que houve répteis, para que lhe serve, finalmente, saber que houve 
Arcontes? 

Você sabe, pertinentemente, que há seres realizados, liberados, hoje, ou que deixaram 
vestígios, mas que jamais falaram de tudo isso. 

Nós, se nós falamos disso, não é para dar-lhes medo, é apenas para mostrar-lhes a realidade 
desse mundo. 

Mas, se você continua a colocar-se questões sobre esse mundo, para que isso serve? 

Ou você vai no caminho direto, ou seja, Humildade, Simplicidade, o que se chama de os quatro 
pilares do coração, com a Ética e a Integridade, ou você se coloca no Fogo do coração e, 
naquele momento, você vive a Eternidade. 

E você verá, naquele momento, não pode mais existir questões dessa ordem. 

Nós, nos temos uma missão específica, de dar-lhes as informações, e com o acordo de Maria, 
nós lhes damos absolutamente tudo, doravante. 

Porque, talvez, para alguns de vocês, isso será uma revolução interior, para outros, isso vai 
fazer, ainda, tentar fazer girar a bicicleta, mas, para alguns de vocês isso vai, ao contrário, dar-
lhes uma liberação, de algum modo. 

Portanto, cada ser é diferente. 

E nós tentamos dirigir-nos ao máximo de seres que vivem os processos vibratórios ou que não 
os vivem, mas que seguem, de qualquer forma, o que nós dizemos. 

Mas é tudo. 

Felizmente que esse não é o único caminho possível. 

Há, também, seres que encontram, cada vez mais espontânea e diretamente, sem, mesmo, 
falar de espiritualidade, sem, mesmo, falar de qualquer falsificação, que são liberados. 

Esse é o caminho direto. 

Que está, hoje, aberto, de modo cada vez mais fácil, para cada vez mais pessoas. 

Mas esse é seu trabalho, e o nosso. 

Havia uma questão que emergia por ali… 

 

Questão: eu tenho como uma faixa na fronte, entre a Clareza e a Precisão, que sobe, 
também, até o ponto ER. 

O que é que isso representa? 

Mas isso representa a ativação do Triângulo de fogo e da Cruz Cardinal, que se traduz pela 
percepção, efetivamente, de uma faixa que vai da Clareza à Precisão. 

E, se você está mais no fim da percepção e na visão, você se aperceberá de que, ao nível do 
Triângulo central, pouco importa que ele tenha a ponta para cima ou para baixo, há, de cada 
lado, três pequenos triângulos encaixados uns nos outros; é o que você sente. 

Então, isso é ligado a alguns potenciais espirituais que estão em revelação. 

Mas isso não é mais o terceiro olho. 
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É a ativação do Triângulo de Fogo, ligado ao Triângulo da Água e ao Triângulo do Ar pela Cruz 
Cardinal, mas não, ainda, à Terra. 

Caso contrário, você sentiria uma faixa atrás, do mesmo modo, ou uma meia coroa, também, é 
possível, ou seja, de IM a IS, passando pela Coroa, à frente ou atrás. 

Mas, a que isso corresponde, eu poderia explicar-lhe durante três horas, a constituição desses 
Triângulos, o que é visível nesse nível, ao nível das Estrelas, etc. etc., mas isso para nada 
serve. 

Aí está o exemplo de coisas que seriam mentais, se eu falasse assim. 

O que é importante é viver, por vezes, mesmo, o que se vive através disso. 

Não é uma explicação intelectual que vai colocar-lhe em função, eu diria, de maneira mais 
evidente, o que existe nesse nível, é o fato. 

Eu poderia, por exemplo, descrever-lhe como funciona um automóvel, durante dezenas de 
horas; mesmo se você soubesse como fazer, você não tem a experiência da utilização. 

É exatamente a mesma coisa aqui. 

Aprenda a viver o que o faz viver as estruturas elementares, os Triângulos elementares, o 
corpo de Existência, o Canal Mariano, a Onda de vida. 

Caso contrário, para que isso serve? 

Isso permanece estéril. 

Você o vive, isso quer dizer que você está liberado, e é você que decide não sua liberação, 
mas, mais, como você vai servir-se disso, e você não terá resposta ao nível do mental. 

Então, eu não sei, divirta-se com seus Triângulos, divirta-se com sua faixa, veja o que acontece 
em função do que você pensa, do que você decide e, se você está atento, constatará, por si 
mesmo, que isso corresponde a algo de extremamente preciso. 

Mas dá-lo a você, intelectualmente, ou dar a vocês, de uma maneira geral, de maneira 
intelectual, nesse caso, não os fará progredir uma vírgula. 

Nós falamos muito de Triângulos, cada vez mais, mas eu não vou falar da constituição de cada 
um dos Triângulos presentes no corpo. 

Poder-se-ia, também, por exemplo, ao nível do átomo embrião Diamante, ou seja, o coração 
Ascensional acoplado ao coração eterno – o Coração de Diamante – poder-se-ia definir, para 
cada um dos Triângulos, a qual ele corresponde – há vinte e quatro deles – dar-lhes, também, 
como pôr em vibração tal ponto e tal ponto, mas, se eu lhes desse assim, oralmente, se não é 
posto no serviço, imediatamente, isso para nada serve. 

É como quando você aprende a dirigir: você pode ter estudado o código, pode ter lido como 
funcionava o carro, mas ele não se conduz imediatamente, é preciso o aprendizado da 
condução, depois, é preciso passar à experiência. 

E, quando você aprende a dirigir, será que você tem necessidade de saber, por exemplo, onde 
está o alternador ou a bateria? 

Exceto se ele está em pane. 

Mas, se não há pane, você não tem necessidade de saber como isso funciona, você não tem 
necessidade de saber quais são os comandos e como se põe em prática os comandos. 

É similar para o corpo de Existência, é por isso que há, também, cento e trinta e dois dias, para 
aqueles que têm necessidade disso. 
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É por isso que aqueles que serão liberados pela morte e que terão necessidade de reencarnar-
se para aperfeiçoar uma vida, também poderão fazê-lo, mas isso será feito em 3D unificadas e 
não dissociadas. 

Não é uma reencarnação Arcôntica, é uma reencarnação livre. 

 

Questão: o número de lugares nos Círculos de Fogo não é limitado, ele depende apenas 
do número de pessoas que querem ali ir? 

Sim, porque nós não temos necessidade de alojamento e de alimentação. 

Quando eu digo ilimitado, é um pouco grande, mas digamos que isso representa várias 
centenas de milhares de pessoas, é claro. 

Não é limitado apenas no interior do Círculo, eu diria que e mais ao redor do Círculo de Fogo. 

 

Questão: o que é um ego negativo? 

É a culpa. 

É a necessidade de atribuir-se responsabilidades, culpas. 

É um sinal de falta de confiança, não em si, mas de confiança na vida. 

O ego negativo é aquele que vai, sempre, ir ao lado negativo; o lado negativo é o medo e a 
culpa. 

Pode haver seres, por exemplo, que adquiriram conhecimentos esotéricos para expulsar as 
entidades, eles se fizeram especialistas disso, porque eles estão mortos de medo. 

Eles não têm qualquer sentido do que é a Unidade. 

Eles se tornaram, mesmo, alguns deles, especialistas. 

Mas o problema e que eles estão em plena projeção, aí, é um ego negativo. 

Então, tendo esse ego negativo e essa culpa enorme, são seres que vão adotar posturas 
extremamente rígidas, extremamente congeladas nos próprios pontos de vista, nos próprios 
conceitos, nas próprias palavras, que vão fazer rituais, permanentemente, para desenfeitiçar tal 
ou tal pessoa, enquanto são eles que estão enfeitiçados. 

Eles se autoenfeitiçaram, eles deixaram a porta aberta. 

É aquele que diz que é. 

Se você percebe ou vive alguma coisa que aparece como mal, é que você mesmo é sensível 
ao mal. 

Isso não quer dizer que o mal não exista, isso quer dizer que você ali está submetido. 

Aquele que é liberado não poderia, mesmo, ser despertado pelo diabo ou por um Arconte que 
passaria ao lado. 

 

Questão: o resto da humanidade que não quer liberar-se… 

Primeiro, é preciso saber que, nesse resto da humanidade, há 30%, ou mesmo mais, agora, de 
portais orgânicos, que não têm nem alma nem Espírito, portanto, a questão nem mesmo se 
coloca. 
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A parte da humanidade que não pode imaginar Liberação, que apenas concebe um 
futuro em 3D… 

Em 3D unificada, eu já respondi a isso, na questão anterior. 

 

Questão: aqueles que vão à 3D unificada, deverão ali permanecer muito tempo? 

Mas eu disse, efetivamente, que era por uma vida, talvez, é tudo. 

Eu não falei de tempo. 

Além disso, esses sistemas ditos de 3D unificada são livres. 

É preciso, apenas, reaclimatar a matéria, eu diria, a essa liberdade, porque, justamente, eles 
não tiveram o tempo de fazê-lo ou a possibilidade de fazê-lo, durante esses trinta últimos anos. 

 

Questão: então, não há trezentos mil anos de reencarnação na 3D unificada? 

Mas, quando você está na 3D unificada, você pode morrer e renascer instantaneamente, você 
resintetiza um corpo. 

Não acredite que a reprodução nas 3D unificadas aconteça como aqui, isso nada tem a ver. 

Do mesmo modo que há animais que podem tornar-se…, mudar de sexo, do mesmo modo que 
plantas podem mudar de sexo e reproduzir, elas mesmas, do mesmo modo que você se 
reproduz, você mesmo, ao idêntico, na 3D unificada. 

Você deixa um corpo e ele se faz passar por uma fecundação, como você conhece aqui, por 
exemplo, bem, isso se fará desse modo, mas é totalmente livre. 

Não há compartimentação. 

Os Vegalianos na 3D unificada, eles não veem a 3D dissociada, mesmo se estejam aí. 

Eles têm um corpo de carne, mesmo se seja diferente do corpo humano, aqui na Terra, mas 
esse corpo é perecível, uma vez que os mundos carbonados existem apenas pelas forças de 
atrito, mesmo livres. 

Isso quer dizer que há um desgaste, e esse desgaste acontece sem problema algum porque, 
assim que o corpo está cansado, como na Atlântida – no início, em todo caso – bem, diz-se 
adeus a esse corpo, vai-se refazer um pequeno giro onde se quer e retoma-se. 

Se é preciso passar por um ventre materno, repassa-se ao ventre materno, se é preciso passar 
por uma proveta, repassa-se por uma proveta, mas sem qualquer dificuldade. 

 

Questão: então, é um período essencial para definir aonde vamos? 

É claro. 

O fato de que você tenha essa idade, o fato de que você tenha tal origem, o fato de que você 
tenha tal função, tal papel, tal alma, se se pode dizer é, obviamente, essencial para o que você 
é, para viver o que você tem a viver hoje. 

Agora, para responder à sua parte de questão a si, a 3D unificada não é confinada. 

Então, não já mais qualquer problema. 

O problema não é a 3D, o problema é o confinamento. 
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Questão: então, se vamos à 3D, pode-se decidir, ao final de uma vida, passar ao 
Absoluto? 

É claro. 

Você mesmo não me disse se isso ia melhor em seus punhos? 

Isso vai melhor, a guitarra funciona muito bem, depois do que você fez. 

Eu lhe agradeço, temos necessidade de músicos, também, lá em cima e, se possível, músicos 
funcionais. 

 

Questão: quando de nossas encarnações sucessivas, nós experimentamos as duas 
polaridades, feminina e masculina? 

É claro, mesmo se, para a maior parte de nós, temos uma polaridade mais acentuada do que a 
outra, portanto, mais de homem ou mais de mulher. 

Mas, globalmente, vocês experimentam, tanto aqui como alhures, as duas vertentes. 

Aliás, há, mesmo, raças, eu diria, de 3D unificada, que têm os dois sexos ao mesmo tempo, é 
prático. 

E isso não é uma piada. 

Mas eu não insisto muito, porque há os que arriscariam ficar interessados. 

 

Questão: Cristo disse: «Não me toque, porque eu não retornei, ainda, ao Pai». 

Qual é a explicação disso? 

Sim, perfeitamente. 

É o intervalo de tempo entre o que foi nomeada a Ressurreição e a Ascensão. 

É um período específico. 

Do mesmo modo que você vive sua Ressurreição e sua Ascensão, nesse momento. 

Portanto, havia uma incompatibilidade vibral entre Cristo vestido com sua veste de Eternidade, 
mas que não estava, ainda, ascensionado, totalmente. 

O corpo de Cristo ressuscitou com seu corpo de carne e seu corpo de Existência. 

E, portanto, você não podia, naquele momento, tocá-Lo, porque se ele fosse tocado, 
contrariamente ao que aconteceu quando ele curava, espontaneamente, sem o querer, 
algumas mulheres que o tocaram ou paralíticos, ele perguntava: «Quem me tocou?», mas, aí, 
ele disse: sobretudo, não me toque. 

Porque aquele que o tivesse tocado, naquele momento, sobretudo, antes de ter recebido, 
mesmo entre os mais próximos, o Espírito Santo do Pentecostes que é após a Ascensão, se o 
tivessem tocado, naquele momento, eles teriam desaparecido juntos, instantaneamente. 

Porque o corpo de Eternidade é, se quiser, um corpo de irradiação gama, e a matéria 
carbonada não combina bem com as irradiações gama. 

Exceto, é claro, para aqueles que integraram e assimilaram a Luz nesse corpo carbonado, uma 
vez que eu lhes disse, há pouco, que haveria irmãos e irmãs que estarão com o corpo físico 
dobrado no corpo de Existência. 
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É a Ressurreição, como a viveu Cristo, após os três dias no túmulo. 

É isso a realidade da Ascensão e da Ressurreição preliminar à Ascensão. 

Então os seres, se quiser que irão aos Círculos de Fogo, são seres que, com ou sem o corpo 
físico, passeiam com o corpo de Existência em um mundo que não está, totalmente, dissolvido. 

Então, é preciso que eles sejam protegidos, eles, mas, também, que eles protejam outros, 
estando nesses lugares. 

Porque, se um irmão ou uma irmã, você poderia pensar que, efetivamente, com o corpo de 
Existência, você seria útil, por exemplo, em situações de catástrofes, para assistir seus irmãos, 
mas, se você é ressuscitado após os três dias, naquele momento, a Ascensão é real, seu 
corpo de Existência está aí. 

Como você vai ajudar, com um corpo de Existência que duplica seu corpo físico, alguma coisa 
que destrói o corpo físico e que você suporta, simplesmente, porque digeriu a Luz e viveu as 
Chaves Metatrônicas, para alguns de vocês; e, portanto, você tem certa forma de 
incorruptibilidade da carne, um pouco como os místicos, por exemplo, alguns santos que 
deixaram um corpo intacto, depois de centenas de anos. 

É exatamente o mesmo princípio. 

Então, haverá seres que são liberados vivos e liberados porque ressuscitaram, que estarão nos 
Círculos de Fogo, para que eles sejam, justamente, preservados e isolados daqueles que 
viverão a própria co-criação consciente no Armageddon, porque vocês não podiam ajudá-los. 

Se eles os vissem ou tocassem vocês, eles seriam consumidos, imediatamente. 

E eles permaneceram na vida durante os cento e trinta e dois dias, é que eles tinham coisas a 
viver nesse lapso de tempo. 

Aí está por que há estruturas, eu diria, de acolhimento, um pouco específicas. 

É unicamente para isso, para que aqueles que têm a viver a co-criação consciente de seus 
erros possam dar-se conta disso, também. 

Todos aqueles que fazem a guerra em nome de Deus, por exemplo, eles a fazem em nome do 
diabo, aí, é normal. 

Mas, entre eles, há os que foram enganados e esses seres devem reencontrar, eu diria, a Luz 
e o Amor, através dos sofrimentos de uns e de outros. 

Em contrapartida, aqueles que metabolizaram a Luz em quantidade suficientemente importante 
estarão nos Círculos de Fogo, porque o corpo de Existência estará, totalmente, ali, para eles. 

Então, o que eu chamei o planeta grelha final é apenas o retorno da totalidade dos corpos de 
Existência daqueles que estão, ainda, encarnados, como alma, como humano; os portais 
orgânicos, terão, todos, desaparecido, naquele momento. 

 

Questão: não haverá, então, ninguém para ajudar aqueles que estarão em dificuldade? 

Eles se ajudarão entre si. 

Justamente, é aí que se verá a capacidade de Amor deles. 

Porque, em um campo de batalha na qual há um inimigo mortal e você se apercebe de que 
esse inimigo não é seu inimigo, mas seu irmão, você tem vontade de ajudá-lo, é claro, 
sobretudo, se você atirou nele. 

Aí está o sentido do serviço e da ajuda. 
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Mas você não poderia ajudar. 

Vocês ajudaram durante esse período, sendo os ancoradores e os semeadores de Luz. 

Mas, quando seu corpo de Existência – e é o que está se produzindo, através do que vocês 
sentem nos Elementos, nas Portas – quando ele estiver inteiramente presente e ativo, ninguém 
mais desse mundo poderá tocá-los, porque vocês são seres de Fogo. 

Ki-Ris-Ti, isso quer dizer, efetivamente, Filho Ardente do Sol, e essa «ardência» não é 
suportável por um corpo carbonado, exceto se ele é transmutado pelo corpo de Existência. 

Isso quer dizer que você viveu, realmente, uma assimilação de Luz suficientemente importante 
para encaixar, ao nível de sua estrutura carbonada, a estrutura do corpo de Existência. 

É assim que ele vai dissolver-se, o corpo físico, se ele não morre durante o Armageddon. 

 

Questão: se o corpo de Existência não está terminado após os três dias, o que vai 
acontecer? 

Mas é impossível. 

O corpo de Existência resintetiza-se ao idêntico daquele que está no Sol, o que explica que 
vocês podem, como eu disse, sintetizar um corpo instantaneamente, não importa em qual 
dimensão, mesmo carbonada livre. 

Mas o planeta grelha final corresponde ao retorno de todos os corpos de Existência, mesmo 
daqueles que estão mortos. 

Então, eu não vejo onde está o problema. 

Aqueles que não resintetizaram o corpo de Existência, vocês são, de qualquer forma, mesmo 
se se retira os portais orgânicos e tudo o que concerne às crianças, vocês representam o quê, 
do que resta? 

Nem dez por cento. 

E os trinta a quarenta por cento restantes, que não são crianças nem portais orgânicos, com 
eles, o que vai acontecer? 

Ou eles deixaram o corpo e juntaram-se ao corpo de Existência lá em cima, ou eles foram 
queimados pelo corpo de Existência e o corpo físico morre, ou eles encaixaram o primeiro tiro 
de advertência do Sol e, naquele momento, recuperam o corpo de Existência. 

Mas eu o lembro de que, hoje, você resintetiza a matriz Crística do corpo de Existência, é isso 
que você sente. 

E, portanto, de momento, você imagina, como nós temos dito, que está no sol, mas aquele que 
está no Sol e aquele que você reconstitui aqui é o mesmo. 

Do mesmo modo que todos os corpos de Existência são idênticos, do mesmo modo que todas 
as consciências são Una e todas as consciências são a Fonte e o Absoluto. 

Mas isso não impede que possa haver uma multiplicidade de corpos de Existência ligados a 
uma multiplicidade de corpos encarnados. 

Então, aqueles que não o resintetizaram, ou resintetizarão, na totalidade, durante os três dias, 
ou não terão tido a possibilidade, por diversas razões, de acolher o corpo de Existência. 

Naquele momento, o que acontecerá? 
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Eles vão viver o Armageddon e recuperarão o corpo de Existência, ao final dos cento e trinta e 
dois dias, quer eles estejam mortos ou não. 

 

Questão: há pouco, eu senti uma dor violenta que partiu atrás do chacra do coração e do 
esterno e subiu à garganta, para os ouvidos, a boca, no palato, como fogo. 

Sim, é o que havia sido nomeada a Lemniscata sagrada. 

A Lemniscata sagrada é o símbolo do infinito que partia daqui, do coração, e que subia até o 
alto. 

Isso quer dizer, simplesmente, que a energia parou nesse nível. 

Há alguma coisa que permaneceu atravessada na garganta. 

Tudo isso com dores muito violentas, durante um quarto de hora. 

Sim, é a última passagem da garganta, tal como foi explicada. 

Há mais ou menos resistências. 

É o luto de si mesmo, o luto do efêmero, é isso que vocês trabalham, todos, nesse momento. 

O que fazer? 

Nada. 

Nada, observar e passar isso. 

É ligado às resistências, justamente, da confrontação entre o Eterno e o efêmero. 

É, mesmo, a tradução, se se pode dizer, disso. 

Então, as zonas que se manifestam são ou zonas as mais ativas, ou as zonas que têm mais 
resistência, ainda. 

É similar, quando você sente, de maneira, digamos, exagerada, mesmo se há uma preferência 
para a manifestação de um Triângulo, por exemplo, você tenta ativar o Triângulo da Água e 
você sente, sempre, o Triângulo do Ar (eu tomei o Triângulo da Água porque não é similar para 
o Triângulo de Fogo, porque é o mais ativo, para todo mundo), mas, por exemplo, imagine que 
você queira sentir o Triângulo da Terra e, a cada vez, você não o sente e você sente outro 
Triângulo. 

Isso não quer dizer que há uma obstrução, isso não quer dizer que há um problema, isso quer 
dizer, simplesmente, que é nesse nível que há necessidade que o trabalho da Luz realize-se, é 
tudo. 

De momento, você sente formigamentos ou dores violentas em alguns lugares do corpo, mas 
você vai ver que, a certo dado momento, pouco antes ou logo após o Apelo de Maria, ou seja, 
isso pode começar antes, você sentirá esses formigamentos em todo o corpo com, às vezes, 
dores extremamente violentas. 

E é aí que você verá se é, ainda, uma pessoa ou não. 

Se você está dissociado de sua dor, no sentido nobre, ou se você é parte de sua dor. 

 

Questão: por que isso se produz nesse momento? 

Mas porque é a ocasião sonhada, é o período no qual essas dores manifestam-se, é tudo. 
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Do mesmo modo que você sentiu, por exemplo, em 2012, e, talvez, nos anos seguintes, dores 
nas Portas Atração/Visão ou nas Portas Unidade e, agora, nas Portas Profundidade ou, ainda, 
no sacrum, é exatamente a mesma coisa. 

É o corpo de Existência que se estabiliza em relação ao corpo efêmero. 

Então, não se coloque questões, atravesse, também, isso e viva-o. 

Porque isso será cada vez mais forte. 

Todas as manifestações serão decuplicadas na Terra, no Céu e em vocês, é claro. 

 

Questão: quando de sonhos precisos, é interessante analisá-los e ali encontrar alguns 
indícios? 

Então, aí, cara irmã, é profundamente diferente para cada sonho, mas, também, além disso, 
para cada pessoa. 

Há muitos sonhos simbólicos, nesse momento. 

Por exemplo, você vai procurar água: isso quer dizer que lhe falta Água, ou seja, plasticidade, 
feminilidade, você é demasiado rigoroso. 

Você pode sonhar com cemitério: isso quer dizer que lhe tarda partir. 

Há símbolos muito fortes nos sonhos, que aparecem nesse momento. 

Agora, é diferente para cada um, eu não posso dar-lhe nenhuma explicação válida para todo 
mundo, nem para o mesmo sonho, porque isso depende do contexto. 

 

Questão: e para um sonho no qual eu vivo estases e grandes ausências, ao nível do 
mental? 

E então, qual é a questão? 

Esse sonho tem uma importância, porque eu vivo esse estado em sonho, mas não 
quando da vigília? 

Você me explica como pode viver a estase em sonho, que é um sonho premonitório ou de 
antecipação do que vai acontecer, e querer viver isso, ao mesmo tempo, enquanto não é o 
momento, aqui mesmo. 

Eu não compreendo nada. 

É que nada há a compreender. 

Então, você me tranquiliza, se você não sabe, tampouco. 

É como se você me dissesse: eu sonho que eu me cortei o pé, e como isso se faz, se meu pé 
está ali, quando eu volto? 

Vai fazer duas horas. 

Já? 

Você tem certeza? 

Sim. 

Bem, temos o tempo de dar uma bênção, de qualquer forma. 

Sim. 
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Bem, então eu lhes peço para fechar os olhos, e portar sua consciência, simplesmente, na 
ponta de seu nariz. 

E pensar na ponta de seu nariz, é tudo. 

 

…Silêncio… 

 

Bem, caros amigos, eu rendo graças por seu acolhimento, e eu faço como na TV, eu lhes digo: 
até amanhã, na mesma hora. 

Até breve. 

 

Trecho 4 - OM AIVANHOV – Q/R 

 

Bem, caros amigos, vejo que vocês foram preparados para a minha vinda, pelo Espírito do Sol, 
era o mínimo, não é? 

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e vamos, se quiserem, prolongar um pouco esse 
momento que vocês acabam de viver, comigo, não é?, porque não há razão para que eu, 
também, não aproveite disso, não é? 

 

…Silêncio… 

 

Todas as minhas bênçãos acompanham-nos. 

Então, se quiserem, vamos, talvez, discorrer agora. 

Vamos trocar, para ver se eu posso alinhar, se posso dizer, o que eu tenho a dizer-lhes em 
relação a algumas coisas das quais vocês têm ouvido falar, como o que acaba de dizer o 
Espírito do Sol ou, ainda, o que foi dito a propósito do elemento Água. 

Mas tudo isso será dito, eu penso, através de suas interrogações ou de seus questionamentos, 
quaisquer que eles sejam. 

Vamos, então, permanecer um pequeno momento juntos, e vamos caminhar, se quiserem, em 
nossa pequena conversa, para partilhar o que temos a partilhar, tanto vocês como nós. 

Então, eu os escuto, como de hábito. 

 

Questão: é importante continuar a traduzir essas mensagens em outras línguas? 

Como manter a vibração da mensagem, tal como no momento em que ela foi anunciada? 

Sim porque, caro amigo, você deve compreender que, quando há – não questões sobre a 
Ascensão, isso todo mundo pode ler, todo mudo pode traduzir e ter informações –, mas quando 
há o que nós nomeamos, há pouco tempo, por exemplo, a Presença do Espírito do Sol, pouco 
antes de mim, o que é pronunciado e vibrado, naquele momento, é totalmente independente do 
instante daquele por quem isso sai e da língua na qual isso se exprime. 
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É, talvez, difícil apreender para você, mas, a partir do instante em que há uma tradução, 
mesmo, talvez, com um contra-senso, aqueles que leem além das palavras e além das 
explicações vão apreender, muito exatamente, o que se disse em uma hora, sem passar pelo 
mental, sem passar pelo que eles leem, simplesmente, porque a Luz está atuante, agora. 

Isso não é algo que tenha sido dito em uma língua a um dado momento. 

Não é, simplesmente, algo que seja traduzido em outra língua e que possa perder seu sentido. 

É bem mais do que isso. 

É a atenção de sua consciência que, portando-se no que foi transmitido, mesmo se mal 
imprimido, mesmo se é transformado, que os faz ressoar bem além das palavras, em todo 
caso, no que concerne ao que nós nomeamos «canalização magistral». 

Isso quer dizer que elas são exprimidas em uma língua, mas que a língua não é tudo. 

Que o Espírito do Sol manifesta sua Presença naquele momento e que esse momento é 
eterno. 

E que aquele que vai ler e ouvir o que é lido ou escutado; o que é lido não tem necessidade do 
sentido, porque ele desaparece, instantaneamente, qualquer que seja a língua. 

Aquele que se coloca questões sobre esse gênero de intervenção, se posso dizer, é que ele 
não deve ser tocado por isso, porque a frequência dele, seu posicionamento, sua luz não está 
em sintonia exata com o que é dito, mas, além do que se diz, naquele momento, é a marca 
vibratória que foi depositada. 

Não há necessidade de conhecer a língua de Cristo ou de conhecer a história de Cristo para 
poder viver Cristo. 

Não há necessidade de aderir a uma religião, a uma filosofia, a um princípio, qualquer que 
seja, para viver Cristo. 

Então, a tradução, ela deve ser feita, mas é para ajudar. 

Se você diz, por exemplo, mesmo, em um mês: «houve uma intervenção do Espírito do Sol», 
não há, mesmo, necessidade de dar o dia, mas o mês, e que, por exemplo, você tenta 
conectar-se a isso, sem ter um texto para ler ou para escutar ou algo para escutar, sem apoio 
algum, você vai recriar a mesma coisa. 

Aí está onde há o interesse das canalizações magistrais. 

Não é para reencontrar, necessariamente, o ritmo, a pontuação, a forma da expressão e a 
ressonância das palavras, é a ressonância do coração, mas sua ressonância do coração, 
nesse gênero de coisa que lhe é transmitida, não é a língua, não é o mental que se apreende 
disso, é o coração que se abre e que acolhe. 

É isso que é importante. 

E se o coração acolhe e abre-se, que isso esteja escrito não importa em qual língua, isso foi 
feito. 

E é além das explicações e das palavras. 

É desse modo, por intermédio do elemento Água, por intermédio do que lhes disse o Espírito 
do Sol, ou seja, «o acolhimento»; como a água espalha-se por toda a parte e, do mesmo modo, 
pode acolher a maior parte dos elementos, dissolvendo-os ou colocando-os na solução ou 
abrigando algumas formas de vida. 

É claro, no que concerne, eu diria, às questões/respostas, como agora, é evidente que cada 
um, mesmo se a tradução pareça não completamente coerente, você vai encontrar as linhas 



150 
 

gerais nas quais alguns de vocês, em qualquer país que seja, vão reencontrar-se, não para ali 
aderir e dizer «é verdade», mas para dar, eu diria, em sua linguagem, o sentido e o valor, 
intrinsecamente ao que é vivido por cada um. 

Então, sim, é claro, é importante. 

Talvez, não para você que o faz, mas para aqueles que são suscetíveis de ler e de reencontrar, 
através dessas leituras, mesmo se elas não sejam conformes, eu repito, na totalidade, as 
consciências que estavam aí, naquele momento, porque esses momentos são eternos e, 
conectando-se a eles, eles vivem em você. 

Isso passa, cada vez menos, pelo mental. 

Então, é claro, quando eu respondo às questões, é, também, para ajudá-los não para fazê-los 
girar as bicicletas, mas, eu repito, para dar-lhes um sentido e valores que vocês podem 
reencontrar por si mesmos, cada vez mais facilmente. 

É o que eu disse há algum tempo. 

Não há, verdadeiramente, ensinamento. 

Não há, verdadeiramente, coisas novas. 

Há apenas que colocar-se, sempre, cada vez mais próximo da Verdade eterna. 

Alguns ali vão de repente, outros, ali vão progressivamente. 

E, para isso, não é necessário ter as compreensões ou uma tradução exata ou algo que é 
exato, porque o que nós fazemos é instalar momentos desse modo, não como um 
reagrupamento, como isso se fazia antes, mas o que nós depositamos em tal dia e em tal hora, 
nessas circunstâncias ou em outras circunstâncias, nessa voz como em outras vozes, por toda 
a parte no planeta. 

Cada um tem a possibilidade de ali recarregar as baterias, no instante em que ele o faz, esse 
será, para ele, o instante em que isso foi criado e manifestado em seu mundo. 

Eu não sei se isso está claro para você, mas é exatamente o que se produz. 

Há coisas que estão além das palavras. 

Há coisas que estão além da compreensão. 

Há coisas que comovem a alma. 

Há coisas que movimentam o Espírito. 

É a mesma coisa quando você olha um quadro, quando você olha o ser amado, quando você 
escuta uma peça de música, você não sabe porque você ama, mesmo se é melodiosa, mesmo 
se o rosto é belo para olhar, mesmo se a pintura é muito bela, há outra ciosa: é, justamente, 
essa realiança ao amor. 

Você captou além da aparência, além da tradução, além da peça de música e da pessoa ou da 
orquestra que toca essa música, você tocou o indizível. 

E esse indizível tem necessidade de ser, nesse caso preciso, ele não é ligado às palavras, ele 
não é, mesmo, ligado ao instante que você acaba de viver aqui, ele está inscrito em sua 
Eternidade e na Eternidade de cada um, há apenas que reconhecê-lo para fazê-lo viver, é tudo. 

 

…Silêncio… 
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O Espírito do Sol, como outros, quando dessas intervenções, poderia recitar-lhe as letras do 
alfabeto, poderia contar-lhe números, como se conta os carneiros para dormir. 

Certamente, há palavras e melodias, há tempos específicos, mas isso pode fazer-se com não 
importa o quê, porque é o Verbo que se exprime e não mais a linguagem. 

Há uma grande diferença que, talvez, você já perceba. 

 

Questão: uma vez, eu senti os Triângulos da cabeça e do corpo ativar-se e mover-se. 

Uma Presença em minhas costas fusionou e meus braços levantaram-se, meus dedos 
separaram-se, permaneceram nessa posição um longo momento, sem qualquer vontade 
de minha parte e sem qualquer cansaço. 

É para mostrar-me que esse corpo poderia ser totalmente controlado sem minha 
vontade? 

Você, sobretudo, viveu o que havia a viver, ou seja, o acolhimento, a receptividade, a 
transparência da Água. 

E isso você sabe quando o vive. 

Mesmo se você coloque a questão, mesmo se há a interrogação depois, o que foi vivido é 
vivido. 

E é inscrito em sua Eternidade. 

Como o que vocês nomeiam «canalização magistral». 

O que é magistral não são as palavras, o discurso ou as frases, é gravar, na Eternidade, esse 
momento, porque vocês o reencontram. 

Você tem a orientação interior, você tem os circuitos: alguns – para muitos de vocês – ou todos 
os circuitos – para menos de vocês – mas, entretanto, um único desses circuitos cria uma 
realiança e uma ressonância com o que foi exprimido além das palavras e além de qualquer 
língua. 

Experimente. 

Por exemplo, diga: «Eu vou tentar ler alguma coisa que foi dita tal mês, tal dia, por tal pessoa». 

E você o viverá. 

Você não terá o conteúdo das frases, é claro, naquele momento, mas você viverá o que há a 
viver. 

Do mesmo modo que alguns profetas conseguiram, por exemplo, reencontrar – aí eu falo de 
trama histórica – por exemplo, fundir-se com Cristo, apresentar os estigmas, reviver a Paixão 
de Cristo. 

Eles o viveram, no instante presente, na própria carne. 

Não foi uma lembrança histórica que eles viviam. 

Foi algo que era eterno, e eternamente presente. 

É exatamente a mesma coisa hoje. 

Isso faz parte, também, de sua Eternidade. 

Portanto, o que foi vivido é um momento de Eternidade. 

E você vai viver isso, cada vez mais frequentemente, cada vez mais intensamente. 



152 
 

E, se há resistência, se há desvio, isso vai bater cada vez mais forte, também. 

Não nós, não vocês, não entre vocês, mas a Luz vai bater cada vez mais forte, para 
manifestar-se e revelar-se, inteiramente, a você. 

É isso que nós praticamos atualmente. 

E é isso que você pratica, também, através do que você faz, em seus exercícios, mas, 
também, em cada ato de sua vida quotidiana. 

Isso faz parte do que Anael havia chamado, durante os anos 2009 e 2010, nós havíamos 
desenvolvido sobre isso: a ultratemporalidade. 

Quando você entra na ultratemporalidade, é a mesma coisa que o supramental, mas aplicado 
às circunstâncias temporais desse mundo. 

Você sai do tempo, real e concretamente. 

O instante passado, qualquer que seja, pode ser revivido no instante presente. 

Você tem isso, também, para a Luz, hoje, e a Graça, mas você o tem, também, para as feridas 
que estão, ainda, presentes, que lhe explodem na cara, como se elas fossem vividas no 
instante, é apenas para dar-lhe a ver o que resiste e o que acolhe. 

E você verá, muito bem e cada vez melhor, a diferença entre as duas situações. 

É isso o acesso à ultratemporalidade, ao Verbo, se prefere. 

Porque o Verbo não tem tempo, o Verbo não é ligado à estrutura do que o veículo, quer seja 
um quadro, um instrumento de música ou palavras que você lê. 

Aí está o Verbo criador. 

Aí está o que foi chamado de «co-criação consciente», «o Feminino sagrado», «a Água». 

A Água é eterna, ela se transforma, mas ela não se perde, jamais, em todo mundo e em toda 
dimensão. 

Nesse mundo, as águas, como você disse, do alto e as águas de baixo foram separadas. 

Elas se reúnem novamente. 

E, nessa reunião, não há tempo. 

Não há língua. 

Há apenas o Verbo. 

E, aliás, não há, o que nós lhe dizemos, algumas vezes. 

Você pode viver esse maravilhamento e essa graça em comunhão com um irmão ou uma irmã. 

Você tem necessidade que ele esteja aí? 

Você tem necessidade que ele esteja no outro lado do telefone? 

Tente, você verá, você é livre. 

Então, como você pode verificar que você é livre, apesar dessa forma? 

Justamente, em parte, graças a ela, o Verbo permite isso. 

Eu o lembro de que a última Reversão que se produziu no momento da transfixação do peito 
corresponde, também, à atualização do que foi nomeado o décimo primeiro corpo, ou seja, o 
Verbo criador, ou a co-criação consciente ou, se prefere, o Feminino sagrado. 
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Tudo isso são denominações para, exatamente, os mesmos Verbos, a mesma potência do 
Verbo. 

E você vê, efetivamente, aliás, que, em suas vidas, de uma maneira geral, isso é cada vez 
mais forte, quer seja no amor ou quer seja na contradição, qualquer que seja o país, o que quer 
que vocês leiam, qualquer que seja sua idade e quaisquer que sejam suas crenças. 

E isso será cada vez mais forte. 

Isso nós o dissemos, há vários meses, não? 

Você o vê, aliás, na Terra. 

Há o terço, mais de um terço dos vulcões da Terra que estão em erupção e que despertaram. 

Olhe no histórico. 

Isso jamais existiu, mesmo nos outros tempos de basculamento dos polos e de mudança 
civilizacional. 

Então, é claro, a rã não vê que ela já está queimada e morta, ela crê que está, ainda, viva. 

É tudo. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: o casamento místico de todas as mônadas e dos duplos monádicos, se eles 
ainda não se reencontraram, vai, em breve, ocorrer, você disse. 

É no momento em que Hercobulus vai fundir-se com o duplo, o Sol? 

Quais serão as consequências, para nós, naquele momento? 

Você verá, efetivamente, o que haverá a celebrar nos círculos de fogo, nas «Jerusalém 
Celestes». 

Essa será a surpresa. 

Para muitos, aliás, serão surpresas. 

Para os missionados, para as mônadas, para aqueles que se reencontraram, para aqueles que 
se detestavam e que vão aperceber-se de que eles eram bem mais do que acreditavam, tudo 
isso e tudo isso. 

Então, nada há, há apenas que esperar, estar nessa Graça, na fluidez. 

Vá para as linhas que se apresentam a você e que são fáceis. 

Você o saberá, cada vez mais facilmente porque, se você quer algo que vá contra o Verbo, 
bem, isso resistirá, cada vez mais, tanto nas situações como em você, nas relações também. 

Em contrapartida, se você está no Verbo, no acolhimento e na graça da co-criação consciente, 
nada de tudo isso poderá resistir. 

E sua vida tornar-se-á, quaisquer que sejam os problemas do mundo, um oceano de graça, o 
que quer que você faça como atividade, quaisquer que sejam suas ocupações, quaisquer que 
sejam suas funções. 

Você ficará, eu diria, como uma criança maravilhada nesse mundo, diante da majestade do 
Verbo e a potência do Verbo. 
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São as condições preliminares, se quiser, para a estase que você reúne para estabelecer, com 
mais ou menos facilidade, doravante, durante o belo mês de maio, quaisquer que sejam as 
circunstâncias do mundo ou de sua vida, aliás. 

 

…Silêncio… 

 

Se há questões em relação ao que foi dito, vocês podem colocá-las. 

Se eles não falam, você olha um, fixamente, até que ele se sinta incomodado… Eu faço assim, 
às vezes, você sabe… 

 

Questão: foi dito que Cristo era a Androginia Primordial. 

O fato de sentir o décimo segundo corpo ativar-se é uma realiança com Cristo? 

Sim, é claro. 

O nascimento do embrião crístico é o oitavo corpo, a Porta Estreita. 

A irradiação da Fonte é o nono corpo. 

O décimo corpo é a comunicação com a Fonte ou o Divino, é a clariaudiência, por exemplo, ou 
a capacidade para estabelecer o Canal Mariano. 

Depois há o Verbo criador, que era o último corpo a ativar-se inteiramente. 

É o caso, a partir do início de maio. 

E havia o décimo segundo corpo, que era ligado à Androginia Primordial. 

Eu o lembro, também, de que há KI-RIS-TI, como Estrela. 

É o mesmo Ki-Ris-Ti que Cristo. 

Então, é claro, o décimo segundo corpo faz você viver o quê? 

Primeiro, a androginia primordial, ou seja, a resolução dos opostos bem/mal, 
masculino/feminino, tudo o que o faz entrar em uma lógica binária, bem/mal, sim/não. 

Tudo isso, se quer, é ligado ao décimo segundo corpo. 

Pode-se, efetivamente, fazer uma relação direta entre o Verbo criador, Cristo, a Androginia que 
se manifesta uma vez que você tenha nascido, você mesmo, como Cristo. 

É exatamente isso que você descobre, nesse momento, e que você vive. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: ontem, você nos pediu para fixar nossa consciência na ponta do nariz. 

Eu sinto que é por aí que o corpo de Existência revela-se. 

Está correto? 

Perfeitamente. 
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Ele se revela a partir de certo número de apoios ou de ganchos ligados a essa linha vertical 
que foi chamada, há numerosos anos, a Lemniscata sagrada. 

Eu havia dado técnicas, aliás, para trabalhar nos movimentos da cabeça. 

Havia, também, a respiração de Ram. 

Há montes de yoga que foram comunicados, à época, que eram, eu diria, uma facilitação para 
hoje e uma preparação para hoje. 

É exatamente isso. 

A próxima etapa é isso começar a sentir o queimado na sala. 

Isso é o fogo, é em breve. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: Maria pediu para abandonar a Ele nosso corpo de carne. 

Deve-se, daí, deduzir que é preciso renunciar a toda ação que procure prevenir, aliviar e 
curar nossos ataques físicos, ali compreendidos, pela ativação dos Triângulos 
elementares, tal como preconizava Mestre Philippe? 

É perfeitamente possível, mas é preciso não ser estúpido. 

Se você tem dor, você toma a aspirina, se os Triângulos nada fazem. 

Se você se abriu a mão, a menos que viva o milagre instantâneo da cura espiritual total, você 
é, efetivamente, obrigado a fazer costurar a pele. 

Há seres que são capazes de parar o sangue, de parar o fogo ou de extirpar tumores. 

Mas é preciso ser lógico. 

Se isso não se produz, é preciso, de qualquer forma, manter, eu diria, a integridade. 

Não é questão de deixar, mesmo, zonas de sofrimento aparecerem e desenvolverem-se em 
você; é preciso vê-las, mas, se você não as vê, realmente, trate-as. 

De qualquer modo, elas voltarão, enquanto você não as vir. 

Portanto, para nada serve sofrer inutilmente. 

Jamais dissemos isso. 

É a pessoa que quer apropriar-se disso, mas é preciso prever, de qualquer forma, manter esse 
corpo, enquanto ele está aí, manter as relações, enquanto elas estão aí, manter suas 
responsabilidades, se elas estão aí. 

Caso contrário, a Vida lhe teria tirado essas responsabilidades, se você não tivesse mais que 
tê-las, é tão simples assim. 

Porque eu vejo, nisso, já, pequenos astutos que vão dizer: «na minha opinião, ele faz tudo, eu 
nada faço.». 

Não é isso. 

Isso pode ser assim, também, mas, se não é o caso para você, é que não é isso para você. 
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A Vida pode pedir-lhe muitíssimas coisas e, talvez, o esforço o mais difícil para você é, talvez, 
justamente, nada fazer e, nesse caso, você será obrigado a nada fazer, de uma maneira ou de 
outra. 

Talvez, para você, o que é importante é fazer, criar, sem pensar no resultado, apenas para 
viver o instante? 

Isso pode ser similar, como disse o Espírito do Sol, em muitas coisas. 

Eu disse, também, sobre a pintura, sobre a música, sobre uma canalização, sobre um olhar. 

Tudo é bom. 

Tudo é pretexto para a Luz, agora. 

Você o vê ou não. 

Mas, se você não o vê e sofre, mas é claro que é preciso tratar-se, de todas as maneiras 
possíveis. 

Porque, lembre-se de que há fases de sofrimento que não são os sofrimentos extremos, 
porque os sofrimentos extremos provocam um relaxamento total. 

Em contrapartida, os sofrimentos fortes, médios, podem provocar ainda mais resistência, ainda 
mais sofrimento. 

Quer seja pela dor psicológica ou física, pelo efeito do mental que vai pôr-se a girar em círculo, 
nesses momentos. 

Portanto, para nada serve esperar. 

Se, justamente, você vive isso, isso quer dizer que seus Triângulos manifestam isso ou 
permitiram isso, de uma maneira como de outra, quer eles estejam ativos ou não. 

E, se você não percebe a ação de seus próprios Triângulos pela consciência, é claro que é 
preciso ir ver um terapeuta ou tomar a aspirina. 

Quando eu digo aspirina, é claro, é medicamento. 

É questão, mais, de ser exatamente como a Vida nos propõe. 

E, justamente, ver a diferença entre o que é da ordem da imposição e da vontade e o que é da 
ordem do Abandono à Luz. 

O Abandono à Luz não quer dizer ficar como um vegetal, esperar que tudo aconteça. 

Ao contrário, agora. 

A Vida faz mover mais do que um, agora. 

Há mudanças de direção com as atribuições vibrais e os chamados que fazem com que haja 
coisas muito brutais que se produzem, tanto no excesso como na insuficiência, no amor como 
no ódio, mas tudo isso é nada. 

São os últimos medos que se manifestam, que emergem. 

E não há razão alguma, se o Amor não está à frente do medo e que, por uma determinada 
circunstância ou um determinado sofrimento, isso não se produz, deixar isso no estado. 

É preciso não ser estúpido, de qualquer forma. 

Porque, lembre-se de que a consciência – e eu falei disso, a propósito dos fortes sofrimentos 
ou dos sofrimentos intensos, mas não extremos – não se esqueça de que a consciência 
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obscurece-se quando há sofrimento e que, a certo limiar, o mental gira em círculo. Que você 
não vê mais claramente, como você quer recorrer, nesse instante, à Luz? 

Uma vez que, justamente, é a resistência à Luz que faz isso? 

Você vê, é preciso permanecer, de qualquer forma, encarnado, de momento. 

Você está em um corpo de carne, mesmo se a Existência está cada vez mais aí, mesmo se 
você viva os dois ao mesmo tempo. 

Esse corpo, ele tem suas limitações, você é liberado, talvez, mas com um corpo, com uma 
forma. 

Você não é, ainda, sem forma. 

Portanto, essa forma, é preciso que ela tenha o golpe ou que ela desapareça. 

Tanto em um caso como no outro, é preciso ir ao sentido da evidência. 

Eu não creio que, se você quebra um osso, por exemplo, a Luz vá repará-lo pela própria 
Inteligência dela porque, se o osso está quebrado, talvez, justamente, ele tinha necessidade de 
ser quebrado, para quebrar suas próprias resistências. 

E como elas não puderam ser quebradas diretamente, ao nível da consciência, por seu 
trabalho pessoal, pela Inteligência da Luz, é o corpo que trinca. 

E é preciso ocupar-se disso, nesses casos. 

É preciso consertar. 

Você deve ser consertado. 

O que não quer dizer que seja preciso ficar intacto por toda a parte, mas, quando a consciência 
mostra-lhe alguma coisa que não está intacta, alguma coisa que resiste, alguma coisa que está 
perturbada, em qualquer nível que seja, se a Luz não o faz é, talvez, a Luz que permitiu a isso 
exprimir-se. 

Não é preciso conceber uma resistência, unicamente, como uma zona, propriamente dita, de 
sombra. 

É uma zona que tem cabeça na Luz, mesmo se seja inconsciente para você, mesmo se isso 
faça parte das feridas do passado. 

Mas elas estão ativas no instante presente, o que explica, se quiser, a ressurgência, para 
alguns de vocês ou ao seu redor, coisas cada vez mais evidentes, cada vez mais manifestas. 

Mas, para cada um dos dois que observa isso, aquele que o vive como aquele que observa, é 
muito importante, porque, se você atravessa isso, verá que sua própria Liberação, de suas 
ilusões ou da ilusão do outro, são varridas por isso. 

Mas para nada serve sofrer inutilmente. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: sentir-se sem forma, como em uma projeção numa tela plana, durante uma 
atividade, e perguntar-se, abruptamente, quem faz mover esse corpo, é isso que você 
nomeia o desaparecimento, mesmo estando presente? 

Perfeitamente. 
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Assim como quando você faz algo e, de repente, pergunta-se «mas quem é você?». 

Você perde o sentido de ser uma pessoa. 

E é algo que é perfeitamente real e que se produz, eu diria, na consciência, é claro, mas, 
sobretudo, em seu cérebro, aí, onde é a sede do sentido de ser uma identidade separada. 

Tudo isso está sendo reconfigurado, digamos, são as palavras da moda. 

Dá-se um «reset», a Luz dá um «reset» de alguns mecanismos arcaicos presentes no cérebro. 

É uma realidade concreta. 

Então, o desaparecimento consciente, como você disse, é uma palavra muito bonita, é que, a 
um dado momento, você não sabe mais quem você é e, no entanto, você não dorme. 

Você não desapareceu ao sentido «desaparecido do mundo», mas o mundo está aí e você 
desapareceu. 

Você não tem mais o sentido, a lembrança, mesmo, de ser uma pessoa, de ter tal idade ou de 
fazer tal coisa. 

Então, isso pode surpreender, mas é assim que você se dá conta, por si mesmo, do que se 
desenrola. 

Do mesmo modo que eu disse, há alguns meses, que não havia mais mestre, não havia mais 
canal, não havia mais canalizações. 

Era, exatamente, o que se produzia. 

Mantêm-se as palavras, porque é preciso, efetivamente, pôr etiquetas, não é? 

Mas o que se vive nada mais tem a ver com o que se vivia, ainda, eu diria, até o ano passado. 

Você o vê, efetivamente, na Terra. 

Você o sente, efetivamente, em seu corpo. 

E, em breve, você vai sentir, independentemente de fatos observáveis, independentemente, 
mesmo, da ativação dos últimos circuitos, você vai sentir, sem qualquer projeção, a iminência 
de alguma coisa. 

De momento, a iminência está nos fatos concretos desse mundo, nos fatos concretos de sua 
vida. 

Mas a iminência vai manifestar-se, diretamente, em você, bem antes, mesmo, eu diria, ou seja, 
algumas semanas ou alguns dias, mas, no mínimo uma semana antes que as coisas 
apareçam, fisicamente, porque elas estão em curso, eu lhe disse, de materialização e de 
atualização, mas, é claro, do mesmo modo que você tem premonições em sua vida, vocês 
todos conheceram isso, ou sincronias, mas, aí, não se esqueça de que, mesmo nisso, a hora e 
o dia permanecerão escondidos, até o último momento – isso sempre foi dito – mas que, 
entretanto, isso não impede de ter não a análise dos eventos que se desenrolam em você ou 
no mundo, mas sentir, diretamente, essa iminência. 

E, aliás, eu diria que seus desaparecimentos conscientes, essa palavra agrada-me, seus 
desaparecimentos conscientes traduzem isso e anunciam-lhe a iminência, do mesmo modo 
que as modificações de seus sons nos ouvidos. 

Eu poderia falar de montes de outras coisas: a ativação dos Triângulos, os confrontos que 
podem existir entre as pessoas… 

Tudo isso é resolutório. 
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Atravesse isso. 

Libere-se, você mesmo, também, do que você criou e que é efêmero. 

Isso não quer dizer abandonar seu trabalho, sua profissão, seu marido ou sua mulher. 

Isso quer dizer aceitar a evidência da Luz. 

Se ela lhe dá a ver que há separação, que há remoção, mas não tome a dianteira, nada decida 
porque, se você está no acolhimento e na co-criação consciente, isso vai manifestar-se a você. 

É claro que será preciso mover-se, para você, também, ir ao sentido do que é proposto, mas 
não se mova antes. 

Contente-se em seguir as linhas, como eu disse, de menor resistência. 

É isso a Inteligência da Luz e é isso o Verbo criador, mesmo nesse mundo. 

Porque, cada vez mais, você vai aperceber-se, mesmo se nada vibre, absolutamente, ao nível 
das coroas, se você jamais nada escutou e nada leu, você vê pessoas, hoje, que se tornam, de 
repente, irmãos e irmãs da Luz, sem colocar-se a mínima questão. 

Isso se tornará evidente, de um dia para o outro, enquanto, na véspera, eles estavam em total 
oposição a isso, e isso parece natural para eles. 

Aí está o que eu chamo a iminência ao nível dos fatos, mas você terá, também, esse 
pressentimento da iminência com suas entranhas, com seu coração, com imagens, se você as 
tem, mesmo, com sonhos. 

Você terá sonhos cada vez mais conotados, em relação à transmutação final, quer isso lhe 
concirna ou não, nos sonhos. 

Então sim, é claro, pode-se dizer isso. 

Mas pode-se dizer que isso, também, de tudo o que se desenrola agora. 

Mesmo se muitos, é claro, estejam, ainda, na negação total. 

Mas não se inquieta, há os que passam da negação à aceitação total, mas há, também, os que 
vão passar as etapas, umas atrás das outras. 

Eu o lembro de que, depois, é a cólera, a raiva mesmo. 

Deixe passar tudo isso. 

Depois, há os que vão negociar: «Eu creio nisso, eu não creio nisso, mas você diz isso e você 
diz aquilo, e é contraditório e é oposto». 

É a negociação. 

Mas tudo isso, no Choque da humanidade, faz parte da iminência. 

Isso havia sido dito há anos, por Sri Aurobindo. 

Você o vive, é agora. 

É nesse momento e é já há várias semanas, e isso irá crescer. 

Como os vulcões, como os sismos, como a água, como os furacões, como eu havia dito há 
numerosos anos. 

Você entra na extravagância do Amor, mas extravagância em relação a esse mundo privado de 
Amor, mas não privado de Vida. 
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Quando a Vida volta, inteiramente, isso parece extravagante para o efêmero, isso parece 
extravagante para aquele que jamais viu embarcações e que jamais sentiu o próprio coração. 

O maravilhoso vai tornar-se comum e isso vai pressionar, como você diz, nas casas, nos 
templos. 

Mas agradeça, mesmo se você tem vontade de dizer outra coisa, no início. 

Agradeça, de qualquer forma, porque você atravessará, ainda mais facilmente, você não 
acrescentará resistência à resistência. 

 

…Silêncio… 

 

Questão: convém não mais dar crédito a uma inquietação ou uma interrogação que 
surge? 

Diga-me, se, de repente, você tem vontade de ir ao banheiro, você vai. 

Sim. 

Aí está. 

Mas isso não é uma inquietação. 

Não, mas poderia ser a mesma coisa. 

A inquietação não demanda um investimento, ela demanda a atenção. 

Além do fazer, é a iluminação que é importante. 

É claro que, se há vontade de ir ao banheiro, será preciso ir ao banheiro. 

Se há um espinho, é preciso retirar o espinho. 

Mas, antes, é preciso ver as coisas. 

Então. Ou não há qualquer inquietação, porque sua vida é tão repleta de graça que nada pode 
tornar-se fonte de inquietação. 

Você compreende o que eu quero dizer. 

É claro, se você toma um evento no coração, como você diz, com uma inquietação ou um 
estresse ou uma angústia, isso quer dizer, é claro, que há coisas a resolver. 

Mas eu lhe garanto que não há necessidade de acrescentar a densidade ao que é denso. 

Não há necessidade de sofrer mais do que isso faz sofrer. 

Então, nesses casos, você faz o quê? 

Você resolve o problema, mas não se esqueça de que a maior parte das inquietações são, elas 
também – uma vez que você empregou a palavra «inquietação» –, projeções ligadas à 
antecipação. 

Olhe suas inquietações, elas são, sempre, ligadas a um evento futuro. 

E aquele que vive o instante presente, ele não é concernido pelo futuro. 

Isso quer dizer, é claro, que ele é obrigado a prever algumas coisas, mas ele coloca a intenção 
e, depois, ele deixa essas coisas criarem-se, isso se chama a co-criação consciente. 

Aquilo em que você pensa manifesta-se. 
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Se você pensa na inquietação, haverá inquietação. 

Se você pensa no Amor, haverá o Amor. 

Se você se estressa por alguma coisa a vir, quer seja um exame, quer seja uma prova, quer 
seja um enterro, um casamento, quer seja a apreensão pelo oficial de justiça de seu mobiliário, 
de sua casa, de tudo, para que serve inquietar-se? 

É apenas a informação que chega, mas não nutra essa informação. 

Então, é claro, se há, por exemplo, algo a fazer, vá pagar o oficial de justiça ou organizar 
alguma coisa, é preciso fazê-lo. 

A Luz não vai deslocar-se com seus bilhetes para resolver um problema. 

Embora, por vezes, ela possa fazer de forma a que o oficial de justiça, ele se esqueça de você. 

Há, já, situações como essa que se produzem para muitas coisas. 

Coisas que desaparecem e que aparecem em suas vidas, como vocês dizem, sem razão, 
alegres ou desagradáveis. 

Mas aparece apenas o que deve aparecer. 

Deixe aparecer o que aparece e siga as linhas de menor resistência, porque, se há uma 
inquietação, não vale a pena colocar-se a questão de saber se é justificada ou injustificada, 
uma vez que ela está aí. 

Agora, coloque-se a questão de por que há a inquietação. 

Não dizer-me porque há tal coisa, tal dia, tal hora, mas o que faz que, no instante que você 
vive, você já está projetado no instante seguinte. 

Isso é, já, não mais estar no presente. 

A inquietação é uma saída do presente. 

Quer seja para si, para um filho, para um exame, ou para não importa o quê. 

Você deve ensinar-se a si mesmo, a acolher a Graça com sua intensidade máxima. 

Você deve aprender a viver a vida, isso não quer dizer tornar-se um vegetal, isso quer dizer 
estar vivo. 

Estar vivo é seguir a Vida. 

De qualquer forma, viva sua vida e deixe a Vida viver-se. 

E você verá que, naquele momento, as coisas desenrolar-se-ão com toda a graça necessária e 
útil, mas para não importa o quê. 

Então, é claro, se há um aprendizado a fazer, quer seja para conduzir um automóvel ou outro, 
é preciso fazê-lo. 

A Luz não o fará. 

Então, é claro, isso demanda, talvez, uma vigilância, a um dado momento. 

Mas, depois, é preciso deixar. 

É isso, também, a co-criação consciente. 

É, sobretudo, isso. 

É aí, também, que você se mostra a si mesmo, se você está na Inteligência da Luz ou em sua 
inteligência, aquela da pessoa. 
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…Silêncio… 

 

Outra questão? 

 

Questão: pode-se desaparecer dirigindo um veículo. 

Várias vezes, eu tomei um caminho sem ter qualquer lembrança, isso faz parte do 
desaparecimento? 

Sim, sim. 

Há, mesmo, pessoas que perdem o carro, que têm acidentes. 

Mas, como eu disse, há premissas. 

Respeite as premissas, mesmo se isso o contrarie. 

Há, aliás, momentos inteiros de suas vidas que podem desaparecer no dia, e você se pergunta, 
naquele momento, se você não tem uma doença degenerativa ou se você não está perdendo a 
cabeça, como se diz. 

Não, absolutamente. 

Você perde tudo, de fato. 

Tudo o que é efêmero. 

 

Questão: parecia que havia como uma contração do tempo, naquele momento, uma vez 
que os trajetos dividiram-se por três. 

É, simplesmente, a ultratemporalidade. 

A passagem à ultratemporalidade cria isso. 

Faltam-lhe faixas horárias ou, então, há um alongamento do tempo ou um encurtamento do 
tempo 

Nós já falamos disso, em outra ocasião, na última vez. 

 

Questão: qual papel desempenham os crânios de cristal, atualmente? 

A maior das ilusões luciferianas e o maior desvio de energia vibral pelas forças da sombra. 

Aqueles que trabalham com crânios de cristal não estão prontos para sair disso. 

Isso faz parte de estratégias dos Fantoches, também isso, que eles nos encontraram nesses 
últimos tempos. 

É claro que há muitas informações em um crânio de cristal, mas há, também, muito poder, 
muito ego, como o ego de outros lugares. 

Isso faz sobrecarregar sua cabeça de coisas, isso lhe dá informações, porque está conectado 
aos últimos Arcontes resistentes. 

Então, é muito maravilhoso, porque há a energia do cristal, há a energia da forma e isso 
transmite informações. 
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Mas não é «rádio-crochet», os crânios de cristal, é «rádio-astral». 

Simplesmente, porque os Elohim que vieram, há cinquenta e dois mil anos, fizeram o sacrifício 
de sua forma e seu crânio tornou-se um crânio de cristal, que era biológico e que se tornou 
silício. 

Era a marca da presença deles na Terra. 

Há treze deles: doze mais um, se prefere. 

Mas todos os outros, são apenas cópias. 

Isso é criado e destinado apenas para levá-los para alguma coisa que não é o amor, que os 
leva a girar em círculo em si mesmo, no ego e que os faz crer que é preciso purificar o ego e 
que os põe na desesperança, que os põe nas provas, nos traumatismos, o que quer que seja 
transmitido. 

Do mesmo modo que nós temos dito que era preciso cessar os eventos coletivos de 
alinhamento, vocês podem alinhar-se entre si, mas isso não será mais, jamais, ao nível coletivo 
global da humanidade, em todos os países, porque isso foi desviado. 

Do mesmo modo, a energia dos crânios de cristal foi profundamente alterada. 

Passou-se de um simbolismo e da realidade vivida pelos Elohim, quando do Concílio de Alta, 
há cinquenta e dois mil anos, para alguma coisa, hoje, na qual cada um tem seu pequeno 
crânio de cristal e sua entidade dentro. 

E todo mundo brinca e fica contente. 

Você sabe, havia povos, eu ouvi falar disso, não que viviam isso, mas que se comunicavam 
com alguém mais, vocês criaram, parece, em alguns países, animais eletrônicos que era 
preciso alimentar a tal hora, apoiando-se em botões etc… 

Mas vocês se dão conta, um pouco, será que vocês veem, realmente, o que se joga? 

Aí está o que representam os crânios de cristal, e quase nenhum está incólume. 

 

Questão: então, o que fazer dos crânios de cristal que se tem em casa? 

Bem, você o dará a um amigo ou a um inimigo. 

E eu o coloco no desafio de purificá-lo. 

 

Questão: esmagamos? 

Você faz o que quiser com ele. 

Devolva-o à terra, devolva-o à água, mas não o destrua desse modo. 

Isso vai dar muito prazer à entidade que está dentro reencontrar-se enterrada. 

De fato, ela vai detestar isso, mas «é aquele que diz que é». 

Não tinha que começar a brincar nos arquétipos dos Elohim. 

É claro, eu lhes passo todo o aspecto comercial, e eu lhes passo todo o aspecto esotérico, 
totalmente invertido, daqueles que praticam isso. 

Porque há uma onda de forma e há ondas de forma confinantes, há linhas de predação. 

As linhas de predação foram destruídas, isso você sabe. 
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Mas restam os monumentos sobre a Terra. 

Então, não é questão que essas linhas de predação reproduzam-se. 

Então, eles encontraram um meio, digamos, um pouco perverso, de tentar, ainda, desviar 
algumas coisas. 

Eles criaram hologramas, eu falei ontem, de alguns hologramas que haviam sido criados. 

Eles criam hologramas esperando, aí também, destruir as verdadeiras memórias dos treze 
crânios de cristal que estão escondidos na Terra. 

Mas aí, é claro, eles não chegam. 

Em contrapartida, isso permite a eles nutrir-se através de todos os seus adeptos. 

Mas, se você quer ganhar muito dinheiro, compre crânios de cristal e venda-os, uma vez que 
há uma entidade em cada um. 

Mas não é a entidade cristalina da partida, certamente não. 

A entidade cristalina da partida foi expulsa e substituída pela formatação do crânio por uma 
entidade a serviço dos Arcontes. 

O que quer dizer que, quando você tem isso em casa, ou você está bem protegido e é Amor e 
isso nada lhe fará, ou isso irá tocá-lo em suas falhas, de modo cada vez mais pernicioso, 
sobretudo, que essas coisas falam, e muito facilmente. 

 

Questão: No Eyes, sugeriu-nos portar nossa água para que ela banhe nossa aura… 

Se você bebe quatro litros por dia, você vai portar um saco de quatro litros de água em seu dia. 

 

Questão: a questão é saber se a garrafa deve ser em plástico ou em outra coisa? 

Então, o melhor é colocar, de qualquer forma, em material natural, para essa água. 

Mas, é claro, isso se fará do mesmo modo, com o plástico, mas é, sobretudo, de qualquer 
forma, muito melhor com o vidro ou com o barro do que com o plástico. 

O plástico bloqueia as vibrações. 

Então, por exemplo, você fala da solarização ou de portar… não portar em si, aliás, é para isso 
que eu o repreendo. 

É para deixar em seu ambiente, essencialmente, no ambiente em que você está mais 
frequentemente. 

É qual? 

A cama. 

Você coloca isso sob a cama, simplesmente. 

E você o bebe depois, no dia, mas é preciso deixar vários dias sob a cama. 

 

…Silêncio… 
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Se vocês não têm mais outras questões, será, talvez, tempo de repousar um momento, antes 
de acolher «Mamãe» do Céu. 

Depois, quanto tempo eu falo? 

Eu falo pouco menos de uma hora, mas creio que será bom aí, agora. 

Uma última questão? 

 

Questão: o que é das bases de Greys que havia nos Pirineus? 

Elas foram evacuadas? 

Oh, os Pequenos Greys, eles não são muito maus, restam algumas bases deles, ainda, mesmo 
nos Pirineus, mas eles estão, como dizer…, mais em modo de sobrevida do que em modo 
predação. 

 

Questão: eu tive contatos não engraçados nos Pirineus, isso faz parte dos Greys? 

Sim, perfeitamente, mas eles não podem ser engraçados, porque você tem a impressão de 
uma intrusão ou de uma predação. 

Mas você dá a eles um pequeno sorriso, um pouquinho de coração, e eles desaparecem, 
instantaneamente, de sua visão. 

 

Questão: a Saudação de Órion? 

Você pode, também, fazê-la, é claro, mas é mais rápido alinhando-se, diretamente, agora. 

Reserve a Saudação de Órion para criaturas um pouco mais potentes, digamos; os Greys, um 
covarde, e eles não estão mais ali, um covarde de Amor. 

 

Questão: diz-se que Bugarach é um monte sagrado no qual aconteceriam algumas 
coisas. 

O quê? 

Sim, no Vaticano, também, acontecem coisas. 

Há povos que vivem no interior de Bugarach, mas não no interior, no Intraterra. 

Há povos da natureza que vivem ao redor de Bugarach, mas não é um lugar recomendável, 
mesmo se muitos vivam coisas incríveis nesse lugar. 

Mas é uma projeção. 

A Jerusalém Celeste não está em um lugar, mesmo se ela pousará nos Círculos de Fogo. 

Crer que porque você vai a um lugar que vibra ou um lugar que é forte é, talvez, interessante 
para viver a experiência, mas não pare na experiência. 

Eu o aconselho, ao invés disso, se você quer viver experiências, ir a lugares nos quais alguns 
de nós passamos entre as Estrelas ou entre os Anciões, porque, aí, você terá a Presença na 
ultratemporalidade. 
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Mas, nesses lugares, você tem, efetivamente, uma vida natural, ou seja, alguns povos que 
estão ali, que vocês nomeiam os elementais, e, em especial, os Elfos, nas florestas sagradas 
que estão ao redor, nas florestas de buxo, por exemplo. 

Mas o que acontece, aliás, não é, verdadeiramente, da ordem do Amor e, ainda menos, de 
Cristo. 

É para as pessoas que são adeptas do maravilhoso, que são adeptas de poderes ou de 
conhecimentos, mas, certamente, não para aqueles que vivem, inteiramente, o coração. 

É claro que há energias em muitos lugares, mas lembre-se de que a energia, 
independentemente que ela seja positiva ou negativa, vá além dessa noção, não é isso que eu 
quero dizer. 

O que eu digo, sobretudo, é que o lugar vai aportar-lhe alguma coisa, mas não faça disso um 
objetivo. 

Não faça disso alguma coisa mais do que o que é. 

É um pouco, se quer, como os Fantoches, que querem ir enterrar-se para acreditar-se ao 
abrigo do Sol ou de Hercolubus. 

Há os que vão a Bugarach, porque creem que eles estão preservados. 

Lembre-se do que disse Cristo: «Aqueles que quiserem salvar sua vida, perdê-la-ão». 

E não há qualquer exceção para essa regra porque, se você quer salvar sua vida, isso quer 
dizer o quê? 

Mas que você adere, inteiramente, ao efêmero e que você tem, ainda, necessidade do 
efêmero. 

Então, não é preciso reclamar depois. 

É a lei de ressonância que joga agora. 

Tudo se atualiza. 

Há outras questões? 

 

Questão: meu companheiro apresenta uma fadiga importante, ele não tem mais energia, 
enquanto nada há ao nível da saúde. Isso é ligado à estase? 

Então, é preciso relativizar. 

Quando você diz que você sente que não há mais energia, você ficaria surpreso de constatar 
que, se você mede sua energia, através de diversas técnicas, há, ao contrário, em demasia. 

O que quer dizer que o excesso de Luz vibral fadiga-o, por momentos, porque é preciso que 
ela seja metabolizada. 

Isso o faz desaparecer. 

Isso dá a impressão de que ele não está ali, que está alhures, que está ausente, mas não, ele 
está completamente ali, em sua Eternidade, e vocês vivem, todos, isso, em diferentes graus. 

Então, não é, você não está fatigado porque não há mais energia, você está fatigado porque há 
demasiada energia e demasiadas vibrações e seu corpo encaixa diferentemente. 

Há os que ficarão excitados como pulgas e, outros, que não vão, mesmo, poder levantar-se 
pela manhã. 
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Então, isso não é um vazio de energia, se você põe as energias em um caso como esse, ficará 
ainda mais grave, uma vez que há um excesso de energia. 

Você pode medir isso com seus meios habituais, com pêndulos, com tecnologias, você verá 
por si mesmo. 

Não há vazio, há um excesso. 

Está demasiado cheio e a consciência não consegue, e o corpo não consegue, sempre, 
encaixar isso. 

É preciso que isso se metabolize. 

E depois, além disso, como você está em desaparecimento, você imagina, efetivamente, o que 
isso pode criar para alguns. 

E, no entanto, essas pessoas que desaparecem ao seu redor, que se sentem fatigadas, há 
uma característica, de qualquer forma, é que isso não os inquieta. 

É claro, se eles têm coisas a fazer, e eles não têm o sentimento de estarem fatigados, eles vão 
dizer que lhes falta energia, mas de outro modo, isso vai muito bem. 

Aí, é uma fadiga ligada ao vai e vem entre o efêmero e o eterno, ligada à sobreposição dos 
dois. 

Mas, é claro, é preciso, de qualquer forma, verificar, se quiser, se não há anomalia, mas as 
anomalias que vocês arriscam encontrar não são ligadas a déficits, mas, bem mais, a 
excessos. 

Simplesmente, a energia, a vibração da consciência torna-se, por vezes, tão desaparecida 
desse mundo ou tão amplificada, que isso faz um pouco o ioiô, e a consciência comum, aquela 
de vigília, seu próprio corpo sente que isso não vai, em alguns momentos. 

Outras questões? 

Então, eu creio que será tempo, agora, de aportar nossas bênçãos comuns. 

 

…Silêncio… 

 

Bem, caros amigos, eu lhes digo até amanhã. 

Fiquem bem. 

 


