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ORIONIS 

Eu sou Orionis, eu saúdo sua eternidade, sua graça e o Amor que vocês são. 

Eu intervenho, neste dia, para lançar-lhes o apelo do coração. 

Neste último dia de seu mês de novembro de 2015, eu venho lançar um apelo, um apelo ao 

Amor, um apelo ao perdão, um apelo à interioridade, um apelo de sua eternidade. 

O tempo da Eternidade chegou. 

O tempo do perdão, o tempo da Verdade chama, em nome de cada um de vocês. 

Além dos eventos que se desenrolam e que se desenrolarão, não percam, jamais, de vista, o 

que vocês são; não percam, jamais, de vista, que o que se desenrola e desenrolar-se-á é 

apenas a atualização do Amor e da Liberdade. 

Eu venho dizer-lhes: «Não tenham medo», bem ao contrário. 

Deixem a alegria e o Amor saírem e manifestarem-se na superfície desse mundo. 

Vejam o Amor em cada um, vejam o Amor por toda a parte, para estarem, vocês também, 

saturados de Amor, saturados de alegria. 

Não se atrasem no que pode resistir, em vocês ou ao seu redor. 

Perseverem na Verdade, perseverem na humildade, perseverem na Verdade. 

O conjunto da Confederação Intergaláctica, em qualquer dimensão que seja, está, agora, 

presente ao mais próximo de vocês. 

Nós temos trabalhado, vocês e nós, nesse ato sagrado de Liberação e de Verdade. 

É tempo, agora, de recolher os frutos e de deixar aparecer aqui, nesse mundo, quem vocês 

são, em Verdade, e não nesse mundo. 

Esqueçam-se do que não é eterno, esqueçam-se dos rancores, esqueçam-se das 

incompreensões, porque o Amor aporta todas as respostas. 

E esse Amor nada mais é do que o que vocês são, que emerge de si mesmos, que aquece o 

coração e desperta o que vocês são, verdadeiramente, para além de toda aparência, de todo 

sofrimento e de toda questão. 

Eu lanço um apelo solene não, unicamente, a vocês que me conhecem ou que me leram ou 

que me escutaram, mas a todos aqueles de vocês que pressentem e vivem, já, os elementos 

que se desenrolam, de maneira interior. 

A hora é para a alegria, porque a Verdade é alegria e o Amor é a única Verdade. 

Então, ousem. 

Ousem, sempre mais, deixem emanar – tanto de sua Presença como de sua Ausência – a 

beleza. 

Que seus sentidos vejam a beleza, que seus pensamentos voltem-se, exclusivamente, para a 

beleza, que seus centros de consciência sejam ancorados no Amor eterno. 

Esqueçam-se do que é pequeno, esqueçam-se do que resiste, esqueçam-se de tudo o que não 

é vocês em sua eternidade. 

Não há necessidade de coragem ou de força, de vontade; não há necessidade de nada mais 

do que deixar o Amor ser e manifestar-se. 

Nesse mês de dezembro, vocês são e serão os pilares de Luz, que nada poderá desestabilizar 

no exterior de si. 

Se, por momentos, vocês se sentem desestabilizados, digam-se, efetivamente, que as 

circunstâncias de sua vida ou de sua saúde nada são, mas que só prevalece a co-criação 

consciente, a emergência do Masculino e do Feminino Sagrados, aqui mesmo, em qualquer 
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circunstância que seja de sua vida, em qualquer prova que vocês vivam ou em qualquer alegria 

que vocês vivam. 

Lembrem-se de que a única satisfação possível é aquela da Verdade, aquela do Amor. 

Esqueçam-se de sua idade, esqueçam-se do que tem apenas um tempo, porque esse tempo 

termina. 

Não há luto a viver, se não é o de suas ilusões. 

Há apenas a Ressurreição, prometida e anunciada por Cristo, não dos corpos obsoletos, mas 

do Espírito de Verdade do coração ardente do Filho do Sol, do filho de Luz. 

A nada mais se prenda que não à Verdade, não aquela de sua pessoa ou de sua vida, mas a 

Verdade eterna, mesmo se vocês não a vivam, ainda, na totalidade. 

Permaneçam centrados no essencial, permaneçam centrados no perdão perpétuo dirigido a si 

mesmos, dirigido àqueles que os oprimiram, individual ou coletivamente. 

Depositem aos pés deles a força de seu Amor e a verdade de sua Luz. 

Este apelo é solene, porque se inscreve na trama temporal histórica dessa Terra. 

Há mais de cinquenta mil anos eu dirigi o sacrifício dos Elohim, que permitiu evitar o 

confinamento definitivo da consciência, que conduz, hoje, neste final de ciclo, à sua saída de 

qualquer ciclo e, sobretudo, de qualquer confinamento. 

O que quer que seus sentidos deem-lhes a viver, o que quer que sua pessoa sopre-lhes ou 

grite-lhes, não se deixem enganar. 

Vocês são o Amor e, absolutamente, nada mais. 

Só o peso da densidade do confinamento subtraiu-os da Verdade. 

Não procurem culpados, não procurem compreender, não procurem vingança, mas perdoem, 

de todo o seu coração, porque é assim que vocês se tornarão, aqui, nesse mundo, os pilares 

de Luz da Ressurreição, os pilares de Luz do fim do inferno nessa Terra. 

Filhos do Um, endireitem-se. 

Não sejam afetados por qualquer perda que seja do que pertence ao efêmero. 

Sejam, a cada olhar portado, a cada palavra pronunciada, a cada percepção ou reencontro 

vivido, o Verdadeiro e o Amor. 

O Amor é tudo, mais do que nunca; o Amor é o recurso inesgotável de sua vida nesse mundo, 

doravante. 

Os gigantes com pés de barro [que cuja força e solidez é só aparência], aqueles que os 

enganaram, devem, eles também, ser amados para além de toda aparência e para além de 

todo sofrimento, com o mesmo Amor, com a mesma potência de Amor e, eu diria, mesmo, 

ainda mais do que os irmãos e irmãs humanos reconhecidos na encarnação. 

Não hesitem em dar esse Amor como a manifestação da doação da Vida, da doação da Graça 

e da Verdade essencial. 

Não sejam mais freados por qualquer moral ou qualquer lei que seja, porque há apenas uma 

lei: a lei do Amor. 

Todas as outras leis não têm qualquer razão de ser, quando vocês são o que vocês são. 

Sejam gentis e sejam pacientes com quem quer que seja que a vida faça-os reencontrar, em 

espírito ou na carne. 

Não procurem mais qualquer vantagem para sua pessoa limitada e efêmera. 

Mesmo se a Verdade lhes esteja, ainda, escondida, os tempos são propícios para que nada 

mais permaneça escondido ou ocultado. 
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Ousem dizer, segundo seus talentos, e ousem ser, segundo seus talentos, a manifestação do 

Amor encarnado. 

Vocês são Cristo ressuscitado, vocês são o Filho do Homem, antes de qualquer coisa e em 

primeiro lugar; o resto decorre daí, sem esforços e sem questões. 

Transcendam todo sofrimento, tanto o seu como aquele do mundo, estando em sua eternidade, 

sendo o Amor que vocês são e acolhendo o que a vida apresenta-lhes, em qualquer 

circunstância, em qualquer lugar e em qualquer reencontro que seja. 

Banir a dúvida, qualquer que seja, porque a dúvida desmoronará, por si só, no momento vindo, 

e esse momento é iminente. 

Então, tomem a dianteira, instalem-se no eterno presente, no Aqui e Agora. 

Mais do que nunca, acolham a Vida. 

Acolham, do mesmo modo, aqueles que resistem à Vida, porque eles têm ainda mais 

necessidade de sua Verdade para reconhecê-la neles, superando, assim, toda ilusão de 

função, toda ilusão de papel, toda ilusão do que aparece como tangível aos olhos de carne. 

Não procurem mais data, não procurem mais sinal, porque vocês mesmos são o sinal que 

esperam. 

O presente não conhece data, o Amor, tampouco. 

Sejam lúcidos, concretamente, sobre o que se desenrola e, mesmo se vocês não tenham, 

ainda, essa lucidez, aquiesçam, de qualquer forma, ao Amor, porque ele é o único ideal que 

jamais pôde ser preenchido enquanto você era, simplesmente, uma pessoa que crê ser uma 

pessoa que nasce e que morre. 

Esqueçam-se dos ensinamentos falaciosos do carma, esqueçam-se do que foi falsificado pelo 

conjunto de religiões. 

Voltem a tornar-se a inocência, e vocês serão preenchidos de Graça, e vocês se aperceberão, 

então, de que vocês são apenas essa Graça e nada mais. 

Sejam, portanto, firmes em sua Presença nesse mundo, para melhor superá-lo no momento 

em que Maria falar-lhes. 

Eu me dirijo, enfim, também, a todos aqueles de vocês que experimentam medos, de maneira 

lógica, na pessoa. 

Aqueles de vocês que jamais viveram contatos com outras dimensões, com outras realidades, 

lembrem-se das palavras de Cristo: «Mesmo se você tenha o conhecimento de todos os 

Mistérios, mesmo se tenha a fé para mover montanhas, você nada é se não tem o Amor.». 

Deposite as armas da pessoa, deposite as lutas, deposite as carências aparentes, tanto em si 

como em cada um, para que reste apenas o Amor, em pé, forte e gentil ao mesmo tempo. 

Seja o que você é, que você não pode definir por palavra alguma na superfície desse mundo, 

seja o que você não ousa, mesmo, esperar ou crer. 

O único futuro possível encontra-se no Aqui e Agora. 

A única porta de saída ou de entrada na vida eterna encontra-se apenas no centro de seu peito 

e em nenhum outro lugar alhures. 

Esqueça-se de tudo o que obstrui sua consciência: suas projeções, suas dúvidas, suas 

esperanças, porque nada há a esperar, há apenas que reconhecer-se no coração do ser, para 

deixá-lo tomar todo o lugar e todo o espaço de sua Presença, como de sua Ausência. 

Mesmo vocês que o ignoram, por nada terem vivido, vocês são os filhos da Graça e os filhos 

do Amor e, para o Amor, nada é impossível. 

Não existe qualquer falha, qualquer erro, porque o Amor apaga tudo isso e ele está em vocês, 

e ele é vocês. 
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O essencial é isso. 

Vocês extrairão, desse essencial e dessa essência, tudo o que é suficiente para sua 

Ressurreição. 

Larguem as amarras no espírito de tudo o que possa, ainda, retê-los: sofrimentos passados, 

sofrimentos presentes, apreensões de um futuro. 

Permaneçam simples, porque o Amor desvendar-se-á muito mais rapidamente, se vocês nada 

tenham vivido disso. 

Amem para além de toda forma, amem para além de todo conflito, porque o Amor é, realmente, 

a única possibilidade de ver a ilusão dos medos ou a ilusão da destruição. 

Porque, na realidade, há apenas Ressurreição. 

E vocês sabem, talvez, e vivem-no, já, talvez, que tudo depende de seu ponto de vista, que 

tudo depende de sua consciência, e que o mundo está em vocês. 

Sua única missão, se posso falar assim, é a de serem os missionários do Amor, e vocês não 

têm necessidade de palavras nem de discursos, vocês têm apenas necessidade de sê-lo, sem 

justificar, sem demonstrar, porque vocês portam a Inteligência da Luz, e vocês a são. 

Apoiem-se, cada vez mais – quaisquer que sejam os elementos que lhes tenham sido 

comunicados nesses últimos tempos – no que vocês são, mesmo se vocês não o conheçam. 

A Verdade emerge, a Verdade germinou, é tempo de voltar a florescer na Eternidade, como o 

ilustra, hoje, a natureza, por toda a parte nessa Terra, como o ilustram as partidas que vocês 

poderiam nomear de morte de algumas classes de consciência que vocês chamam de 

«animais». 

Elas se juntaram, simplesmente, à Morada de Eternidade delas, nada há de triste aí. 

Só o olhar daquele que é triste vê a tristeza. 

O olhar daquele que está repleto do que ele é vê apenas o Amor em todas as coisas, em cada 

um, e mesmo nos eventos da Terra. 

Rememorem-se de que vocês estão nessa Terra apenas de passagem, e que tudo o que 

passa morre, e que tudo o que passa não pode conhecer a Eternidade e o Amor 

incondicionado. 

O que morre não está vivo, porque o que está vivo não morre, jamais. 

Eu não falo de sua forma nem das formas desse mundo, mas das formas imperecíveis do 

corpo de Eternidade. 

Meu apelo não se dirige – quer vocês estejam abertos ou não – à sua cabeça ou à sua 

compreensão, mas eu me dirijo, diretamente, à sua eternidade, àquela que me ouve, mesmo 

se vocês mesmos não o ouçam, àquela que me reconhece como ela se reconhece, a si 

mesma, no Amor da Vida e na Vida do Amor. 

A Luz, e Cristo, não batem mais, unicamente, à sua porta, mas vêm à sua Morada. 

Quem quer que vocês sejam, em qualquer lugar do mundo, em qualquer crença que exista, 

ainda, não coloquem qualquer freio no jorrar espontâneo do Amor, a partir do instante em que 

vocês se esquecem de si como pessoa. 

Em nada fiquem limitados, porque vocês são ilimitados. 

Só esse corpo e suas crenças o são, porque ambos desaparecem em sua morte. 

Deixem o apelo do Amor consumi-los de Amor e, assim, vocês serão saciados, para sempre. 

Vocês não terão mais necessidade nem de alimentar-se – de matéria, de esperança, de vida e 

de morte, de renascimentos. 

Aceitem e acolham o inevitável, o inexorável e o inesperado, porque são portadores do 

embrião de vida eterna, do que vocês são. 
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Em nada mais pensem que não no Amor que vocês são, mesmo se não tenham se 

reconhecido e despertado, porque isso é apenas questão de tempo. 

Vigiem e orem, da oração ardente do coração, para consumir os medos e as dúvidas, para 

consumir o efêmero. 

A hora chegou da Ascensão da matéria. 

Qualquer que seja sua evolução, há numerosas Moradas na Casa do Pai. 

Nenhuma é superior à outra, assim é o jogo da consciência. 

Não hesitem em soltar o que se afasta de vocês, porque o que se afasta, em definitivo, tem 

apenas um tempo e não conhece a eternidade do tempo presente. 

Procurem a natureza, procurem o silêncio propício para o ser e para a Verdade. 

Procurem, no outro, sua Luz, e perdoem o que vocês pensam ter a perdoar. 

Deixem o bálsamo do Amor apagar as sequelas e os sofrimentos. 

Sejam vigilantes aos sinais que o Amor dá a vocês. 

Nada rejeitem e deixem-se atravessar, porque vocês nada são do que aparece ou manifesta-se 

nesse mundo. 

Os tempos da Terra, nesse mês de dezembro, são os tempos do perdão, o tempo da 

Ressurreição. 

Não há mais atraso, não há mais data, compreendam isso. 

Vão além de toda projeção, de toda função ou de toda organização, porque mesmo o que nós 

organizamos juntos, em qualquer estrutura vibral que seja, deve deixar o lugar para o Amor nu, 

no qual nada vem resistir, no qual nada vem absorver, no qual tudo é relação de Amor e 

manifestação do Amor, até a essência do Amor. 

Lembrem-se – e, sobretudo, implementem-no – de que o Amor é tudo, tudo o que vocês têm 

necessidade. 

Todo o resto são apenas satisfações da pessoa, mesmo o que vocês haviam nomeado de sua 

busca espiritual. 

Nada mais há a procurar, há apenas que deixar eclodir o que germinou ou vai, em breve, 

germinar. 

Isso não depende de vocês, vocês ali nada podem. 

O Amor toma todo o espaço, a Luz não deixa qualquer possibilidade para a sombra subsistir. 

Sejam, assim, transparentes. 

Sejam, assim, esse Cristo que irradia a Terra inteira com Seu Amor, não por qualquer 

manifestação de um poder do Espírito, mas, simplesmente, pela Verdade do Espírito. 

Sejam como uma mãe para consigo mesmos, que perdoa qualquer erro que seja; os erros têm 

apenas um tempo. 

Sejam como uma mãe: amem-se, incondicionalmente. 

Nada mais vejam, no outro, do que vocês mesmos, e deixem a Inteligência da Luz agir. 

Vocês estão nos tempos da Graça. 

Os tempos da Graça significam que tudo o que não é da ordem da Graça não poderá mais ser 

manifestado e será dissolvido no Amor. 

A Liberdade chama-os. 

Nenhum pretexto pode manter-se diante dela, nenhuma condição pode refreá-la. 

O apelo da Liberdade, o apelo do Amor, vocês já o vivem, mas ele será oficializado, de 

maneira coletiva, pelo Apelo de Maria. 
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A nada mais sucumba que não ao Amor verdadeiro, que não à sua eternidade, porque a hora é 

para a Passagem, e a Ressurreição não pode ser outra coisa que não a alegria da Eternidade 

e do Amor reencontrado e revelado. 

Sejam ternos para com aqueles que resistem e aqueles que são difíceis porque, na Luz, há 

restabelecimento da Verdade, e o difícil não pode constranger o terno, ao inverso desse 

mundo. 

Não sejam tributários que não do Amor que vocês são e de nenhuma outra preocupação, 

porque elas passarão, estejam certos disso. 

Continuem a viver, continuem a amar, a despeito das circunstâncias e, eu diria, mesmo, graças 

às circunstâncias da Terra e no final desse Apocalipse. 

Seu olhar, suas palavras, sua Presença tornam-se Verbo, Verbo operador de criação. 

Verbo operador de descondicionamento, Verbo operador do Amor. 

Vocês são, todos, sem exceção, os filhos da lei de Um porque, mesmo se vocês pareçam ou 

pensem servir o adversário, Belial ou Yahvé,em definitivo, vocês servem apenas à Luz. 

Então, não resistam, depositem as armas do medo, as armas do poder, as armas do controle, 

porque o Amor nada conhece disso e vocês nada são disso. 

Sejam os «Gentios», no sentido em que a Bíblia transmitiu, apesar dos erros dela. 

Sejam a criança que emerge, atônita, de um pesadelo ou de um sonho, mas o pesadelo – não 

mais do que o sonho – não permanece após o despertar da criança. 

Sua chama de Eternidade vai, em breve, brilhar intensamente, visível aos olhos de todos e 

invisível ao que não é o Amor. 

… Silêncio… 

Meu discurso não terminou porque, no Verbo que eu enuncio, junta-se, agora, a consciência 

unificada do conjunto de Melquisedeques. 

Quer eles sejam do Ar, quer eles sejam da Terra, quer eles sejam do Fogo e quer eles sejam 

da Água, nós falamos de uma única voz, aquela da Verdade, na qual o Masculino deve 

reparação ao Feminino, tanto em vocês como por toda a parte. 

Reconheçam a Vida, aceitem a Vida na eternidade dela e em sua eternidade. 

Vão na paz, em qualquer circunstância que seja, porque vocês vão descobrir que, no Amor, 

vocês são a Paz, e que a única coisa que vocês podem dar é a Paz e o Amor. 

Isso lhes foi explicitado por Arcanjos e Anciões, por Estrelas; ponham isso em prática. 

Não há mais necessidade de explicações, há apenas a necessidade de ser, de reencontrar o 

que vocês são, e isso é possível, agora, inteiramente, aqui mesmo. 

Eu me dirijo àqueles de vocês que se sentem solitários ou que se sentem não concernidos. 

Eu lhes digo, também, que, vocês também, mesmo se tenham exercido predações amplas na 

superfície desse mundo, vocês são, igualmente, o Amor, e perdoem-se a si mesmos, e amem. 

Amem tudo e todas as consciências que reencontraram seu caminho porque, eu lhes digo, 

vocês vão perder tudo ao que vocês se seguram, tudo o que vocês acumularam por medo e 

por necessidade de impor e de controlar. 

Soltem tudo e sejam verdadeiros. 

Não há falha, não há erro que não seja transmutável pela verdade do Amor que vocês são. 

O que quer que lhes gele, ainda, o sangue – de terror – diante do que vocês sabem vir, vocês 

que estão nos comandos, o que vocês têm a defender? 

O que vocês têm a preservar, se não é o que é efêmero? 
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Acolham o Amor como cada um dos irmãos e das irmãs despertos acolhem-no, para alguns, há 

muito tempo, na espera e na esperança desse momento. 

Então, eu lhes digo, a vocês também: regozijem-se. 

Não se deixem enganar pelo medo. 

Não se deixem enganar pelo que vocês mesmos criaram; isso tem apenas um tempo. 

E eu o lembro, ainda uma vez que, mesmo se você tenha pensado servir ao Príncipe desse 

mundo, em definitivo, você apenas serviu à Luz e nada mais, porque esse mundo é um 

fantasma, um pesadelo ou um sonho, mas, tal como ele é, ele é apenas sofrimento e, no 

entanto, a Vida ali está presente. 

Então estejam, vocês também, na vida, e não nutram mais as forças da morte. 

Despertem, vocês também, porque vocês são amados por aqueles que os apoiaram, que se 

curvaram e que, hoje, endireitam-se na verdade do Amor. 

Vocês nada mais são, vocês também, do que isso. 

Olhem, atrás de qual perenidade vocês correm? 

Atrás de qual lucro vocês correm, ainda? 

Vocês não veem aonde os conduziram as forças de controle e de predação? 

Vocês não veem seus irmãos e suas irmãs, onde quer que estejam nessa Terra, cantar o canto 

do Amor e da esperança do Amor? 

Eu me dirijo, também, a você, no que você é e não no que você crê representar por seu status 

de riqueza social na superfície desse mundo. 

Você não vê que a vida eterna não pode existir sem Amor verdadeiro? 

As provas são esmagadoras, não de seus erros, mas da Verdade que está aí. 

Então, esqueça-se, você mesmo, do que o enganou e daqueles que você enganou. 

Você também descobre o bálsamo do Amor. 

Não há necessidade de qualquer ritual, não há necessidade de qualquer predação, porque 

esse mundo do Amor eterno está, exatamente, ao oposto do que é visto nesse mundo e, no 

entanto, a Vida ali está. 

Os tempos chegaram da reconciliação, o tempo do Grande Perdão. 

Não espere os últimos momentos, faça-o imediatamente. 

Volte-se para aqueles que o amam, não para daí tirar proveito, mas porque eles 

compreenderam que o Amor é Tudo, porque eles o vivem. 

Eu os convido, a todos, despertos como adormecidos, a sair dos dogmas, a sair de tudo o que 

está cristalizado, fossilizado e já morto. 

Perceba, você que dorme, que você é Eternidade, que você é Amor. 

O que quer que você tenha feito, o que quer que você pense e qualquer que seja seu mestre, 

você é livre. 

Não há mestre algum, há apenas um modelo de perfeição que você rejeitou. 

Você que dorme, eu lhe suplico para reencontrar-se, eu lhe suplico para abandonar-se à 

beleza da Verdade e do Amor incondicional, porque é isso que você é, sobretudo, se você 

dorme. 

Desperte, antes que o esquecimento do efêmero tome tudo o que você acredita possuir, tudo o 

que você acredita dominar, tudo o que você acredita controlar. 

Acolha, também, os Anjos do Senhor. 

Nada mais veja, ali, que não uma fraternidade. 
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Nada mais veja, ali, que não irmãos e irmãs que devotaram sua eternidade a servir e a 

preparar o retorno do Amor. 

Não se esqueça, também, de que o que você criou, você, que dorme e que obedece aos 

mestres desse mundo, que você é responsável pelo que você criou, sobretudo agora. 

Então, deixe criar o Amor. 

Não se deixe enganar mais pelos jogos de poder, estratégias nas quais levam em conta 

apenas a necessidade de controlar e de ser superior. 

Você, que se sente, talvez, ainda, tão grande em seu papel e sua função de governante ou de 

elite, veja a vaidade e a inutilidade do que você construiu. 

Reconheça-o e, simplesmente, perdoe-se, porque seus irmãos e suas irmãs humanos, assim 

como seus irmãos galácticos, livres, nada mais querem que não sua Liberdade, nada mais 

querem do que perdoá-lo, nada mais querem do que amá-lo. 

Mas lembre-se, também, de que nós não poderemos, jamais, ir contra seu livre arbítrio, que lhe 

é tão caro. 

Perceba: é o tempo da Liberação. 

As Trombetas ecoam por toda a parte na Terra. 

Perceba o que acontece na humanidade. 

Perceba que, mesmo o terror, implica, como resposta, o Amor, porque, mesmo o terror, não 

pode nutrir-se, indefinidamente, do terror, que o medo não pode existir, assim que o Amor 

tenha nascido. 

Eu me dirijo, também, a vocês todos, despertos como não despertos. 

Aí está, em termos terrestres, muito tempo que eu vigio pelo respeito de algumas regras, 

apesar do confinamento da liberdade da consciência e da liberdade do Amor, a despeito das 

condições contrárias ao Amor. 

Eu não venho seduzi-lo, eu nada venho impor-lhe, eu lhe suplico, simplesmente, para ser o que 

você é e não o que você crê ou o que lhe encheram a cabeça. 

O tempo vai, doravante, engrenar-se, cada vez mais rapidamente; a pressão da Luz tornar-se-

á cada vez mais intensa. 

Essa pressão é uma pressão de Amor. 

A Luz não violará, jamais, sua liberdade, eu não diria, mesmo, contrariamente a vocês, porque 

isso não existe mais. 

Abra-se ao Amor, incondicionalmente, sem restrições, mesmo se você ali nada compreenda, 

porque só permanecerá em pé o que é Amor. 

Então, eu lhe digo, você, que dorme e, também, você que está desperto, que essa ocasião é 

única. 

Lembre-se de que qualquer pessoa que você seja, que você não é essa pessoa, mas que você 

é muito mais, mesmo, do que você poderia crer ou projetar, ou imaginar, mesmo em seus 

sonhos os mais loucos. 

Você, que está desperto, perdoe, sem parar, porque não há outra escapatória. 

Perdoar é liberar o outro, quer você esteja liberado ou não, porque se você libera o outro, você 

se libera a si mesmo. 

Você verá, naquele momento, que não há nem outro nem você, que isso é uma ilusão, que há 

apenas o Amor e a Vida. 

Eu venho convidá-lo, também, e suplicar-lhe, a tudo dar de si mesmo que faz apenas passar e 

que tem apenas um tempo. 

Dê-se ao Amor, porque o Amor dá-se a você. 
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Não há outra Verdade nem outras possibilidades. 

… Silêncio… 

Lembre-se, também, de que no silêncio cria-se o Verbo, para que nunca mais você seja 

cortado ou amputado da Verdade essencial. 

… Silêncio… 

Quando você me ler, escutar-me ou ouvir-me, você estará, certamente, vivendo tudo isso. 

Você se lembrará, então, dessas palavras que eu pronunciei nesse último dia de novembro do 

tempo da Terra. 

Porque quem se exprime não é, unicamente, Orionis, mas o Verbo que se faz carne, para que 

a carne seja transmutada pelo esplendor do Verbo. 

Lembre-se de sua Realeza e de seu Reino, que nada têm a ver com seu reino na Terra, 

qualquer que seja a importância dele. 

Assim, meu próprio Verbo apaga-se, para deixar lugar ao silêncio, aquele que testemunha a 

majestade do Amor. 

Eu saúdo, em você, o amigo, o irmão, o companheiro de eternidade, e eu lhe digo: «Amemo-

nos uns aos outros» como Ele nos amou e como nós nos amamos, cada um, na eternidade, 

em qualquer dimensão de experiência, qualquer que seja. 

Eu deposito, em você, a Graça que você é. 

… Silêncio… 

Eu o deixo agora, porque eu estou com você para a Eternidade, e eu sou você, como você é 

eu, sem jogo de palavras, sem hipocrisias. 

… Silêncio… 

Até logo. 

 

 

SERETI 

Meu nome é Sereti, Guia Azul da Terra de Sírius, eu saúdo sua Presença. 

Eu honro o Amor que vocês são. 

Há dez anos, em termos terrestres, eu vim enunciar os mecanismos de transmutação 

concernentes ao Sistema Solar em seu conjunto, tendo afirmado que o tempo da 

transformação que conduz à Liberação do Sistema Solar e da Terra duraria sete anos. 

Esse foi o caso. 

A Terra foi, efetivamente, liberada, em março de 2012. 

Após esse tempo da Terra, até agora, um percurso foi concluído na superfície desse mundo. 

Tudo o que devia ser desvendado, por cada um de vocês, o foi depois dessa época, o que lhes 

permite, então, crescer na fé e no Amor, descobrirem-se e serem liberados, vocês também. 

O tempo da mutação está concluído, tudo converge para o evento maior, que eu havia descrito 

em julho de 2005. 

Eu não retornarei a isso, eu os convido, se o coração assim lhes diz, a relerem a mecânica 

celeste da Liberação do Sistema Solar. 

Hoje, o Verbo se fez carne, na totalidade, e a verdade do Amor emana, cada vez mais, em todo 

lugar dessa Terra, em todo planeta e em todo Sol desse Sistema. 

Não resta mais, de algum modo, do que acolher e recolher os frutos da Graça e do Amor. 
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Doravante, a Fraternidade dos Guias Azuis de Sírius cerca e envolve a Terra, e tornam-se 

visíveis a alguns de seus sentidos e, mesmo, por vezes, de maneira mais sensível, acima de 

alguns lugares. 

Nós viemos assistir, de maneira concreta, à sua Ressurreição na Luz de Vida. 

Nós viemos depositar aos seus pés, e em seus corações, o Amor que nós lhes portamos. 

Do mesmo modo que os povos da natureza tornaram-se perceptíveis e visíveis, nossa 

presença torna-se perceptível e visível, ela também, o que não deixa mais qualquer dúvida 

quanto ao resultado da revelação integral da Luz. 

Nós envolvemos a Terra para acompanhá-la em seu salto dimensional, do mesmo modo que 

os Anjos do Senhor e os outros povos nos mundos carbonados unificados vêm junto a cada um 

de vocês ou de alguns de vocês. 

Nós somos, se podemos dizer, os Anjos da Terra, não com uma aparência antropomórfica, 

mas em nossa radiância do Azul, o que lhes dá a viver, em si, a finalização da Ressurreição. 

Nós acompanhamos, também, o conjunto da Frota Mariana em sua oitava de dimensão e de 

manifestação. 

Enquanto a Terra olha, já, sua própria Ascensão, vocês são convidados a manifestar e 

atualizar sua própria Liberação. 

O conjunto de circunstâncias preliminares e de fatos preliminares ao evento foi cumprido e é, 

doravante, manifestado. 

Eu me dirijo a cada um de vocês, além das palavras que vocês possam ouvir, eu os convido a 

ir além de minhas palavras, a penetrar a essência e a verdade do que eu digo, a experimentar 

em seu coração. 

Nossa presença massiva em torno da Terra assinala a nossa emergência na intersecção do 

antigo e do novo, a intersecção da terceira dimensão e da quinta dimensão. 

Nós vigiamos, por nossa Presença e nossa radiância, pelo bom desenrolar do evento, para que 

cada filho da lei de Um seja restituído, integralmente, ao que ele é, ao que ele escolheu em sua 

Liberdade. 

O Arcanjo Miguel, por suas representações e correspondências materiais, continua a perfurar o 

céu ilusório da Terra, o que traz à manifestação os novos céus e a nova Terra. 

Nós nos nomeamos os Guias Azuis de Sírius, o Manto Azul da Graça que lhes ofereceu Maria, 

na totalidade, é a veste de Luz emanada de nós. 

Em memória de tempos antigos, bem anteriores ao seu tempo, na data de 8 de dezembro de 

2015, nós os convidamos à plenitude da Graça. 

Não há reunião, não há horário, porque é o tempo da Evidência, e a reunião não pode ser 

desperdiçada nem mesmo deslocada. 

Nessa festa que vocês nomeiam, nesse mundo, «a Imaculada Conceição», anuncia-se a 

Ressurreição e o novo nascimento. 

Nós estamos aí para isso, doravante, tornando manifesto e visível o Azul da Graça. 

Nós convidamos a Terra e o conjunto de suas consciências a festejá-lo não, simplesmente, 

alinhando-se, não, simplesmente, reunindo-se, mas, bem mais, nesse dia, deixar a Graça 

emanar e manifestar-se. 

Maria anunciou-lhes o Manto Azul da Graça já há alguns anos, mas o que se desenrola, agora, 

imprime-se, também, no efêmero dessa carne. 

Então, nós nos convidamos para celebrar a Graça no coração de sua própria celebração. 

Eu não disse que o 8 é o dia do evento, mas sim, a intensidade máxima para ser o receptáculo 

do evento e para auxiliar a sua própria Ressurreição. 
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Eu lanço assim, por minha vez, um convite para celebrar a Graça, de qualquer maneira que o 

desejem: a orar, a meditar, a abrir-se, a desaparecer, a festejar, a acolher o contentamento e o 

Espírito de Verdade. 

Isso que eu declarei neste dia forma uma sequência lógica à intervenção de Maria e à 

intervenção de Orionis. 

Vocês de nada mais têm necessidade, naquele dia, do que de serem vocês mesmos e de 

viverem no acolhimento e na Graça, porque esse será um dia especial no processo 

desencadeado de sua Ressurreição. 

Nesse dia e nesse tempo, desse dia e dessa noite de 8 de dezembro de 2015, serão 

oferecidas, em profusão, as Chaves Metatrônicas, os códigos vibratórios dos Anciões, os 

códigos vibratórios das Estrelas, os códigos vibratórios dos Arcanjos, do conjunto da 

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, assim como da Fonte. 

Assegurem-se de estarem disponíveis em seu coração, qualquer que seja seu emprego do 

tempo, a cada hora e a cada minuto, porque a doação da Graça, integral, não pode mais 

esperar; assim decretou-o a Terra, assim decretou-o o Sol. 

Recobertos pelo manto Azul da Graça, nada poderá tocar um cabelo ou um fio de sua 

eternidade. 

Permitam-me depositar, aos seus pés e em seu coração, a bênção da Fraternidade dos Guias 

Azuis de Sírius. 

… Silêncio… 

E aí, no interstício da fusão entre o efêmero e o Eterno, nós saudamos a glória de sua 

eternidade revelada. 

E após terem me escutado, terem me ouvido ou terem lido, façamos o silêncio. 

… Silêncio… 

No Amor do Um, Sereti abraça-os. 

Nós temos encontro. 

  

Até muito em breve. 

 

 

GEMMA GALGANI – Primeira intervenção 

 

Eu sou Gemma Galgani. 

Irmãos e irmãs na unidade do Amor, comunguemos juntos. 

… Comunhão… 

Eu venho a vocês, hoje, por mandato de minhas irmãs Estrelas e como portadora da vibração e 

da codificação Unidade. 

Eu não vou, hoje, prosseguir no caminho e nos elementos que eu lhes dei através de minha 

curta vida sobre o que é a Unidade e sobre a Luz Branca. 

Eu venho, antes de tudo, comungar com vocês e, também, dar alguns elementos concernentes 

ao desenrolar da história, nesse momento, na superfície da Terra. 

A Unidade é um estado de ser, a Unidade é uma transcendência da dualidade inexorável da 

manifestação da vida na superfície desse mundo. 
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Não pode existir, de fato, sombra sem luz e luz sem sombra na superfície desse mundo; não 

pode existir yin sem yang e yang sem yin; não pode haver nascimento sem constituição de um 

casal. 

A Unidade não é um objetivo nesse mundo, mas é um estado interior, antes de tudo. 

O grande subterfúgio da história desse mundo é tê-los deixado crer e trabalhar no sentido de 

uma superação da dualidade, através da prática de uma religião, de uma ascese, através de 

um comportamento focado no bem. 

Eu não voltarei, é claro, a tudo o que foi explicado por minhas irmãs Estrelas, concernente à 

atração, à repulsão e à falsificação da Luz. 

A dualidade é inexorável na manifestação desse mundo, enquanto o Amor é a Unidade. 

Mas a Unidade não será, jamais, a consequência da resolução do antagonismo do bem e do 

mal, porque esse mundo, justamente, apenas existe porque há essa dualidade. 

Então, é claro, vocês sabem, ao falar de dualidade há a noção de liberdade ou, ao invés dela, 

deveria eu dizer, de livre arbítrio, que pode fazê-los crer e fazê-los aderir à ideia de que, em 

face do que quer que seja, vocês têm, sempre, a escolha de seguir tal caminho ou tal outro 

caminho e, é claro, um desses caminhos seria o bem e o outro seria o mal. 

Tudo isso representa apenas fábulas, porque a unidade nada tem a ver com a dualidade. 

A Unidade não pode apoiar-se e repousar na dualidade desse mundo, uma vez que ela é, 

justamente, a transcendência desse mundo, e ela é, justamente, a visão real da falsidade 

desse mundo. 

O yin e o yang, o bem e o mal, o dia e a noite, na superfície desse mundo, são apenas um 

combate permanente, ilustrado tanto através, é claro, das leis da física como as leis do 

envelhecimento e, mesmo, através da lei, da justiça e do direito. 

Tudo parte, de algum modo, da existência de uma pessoa e, na relação entre duas pessoas 

há, sempre, o bem e o mal. 

O coração não conhece o bem e o mal. 

A Unidade não é a transcendência do bem e do mal, mas a superação real da ilusão do bem e 

do mal. 

Viver a Unidade, como eu tive a oportunidade de exprimi-lo em numerosas reprises, é 

reencontrar a Luz Branca, é reencontrar o estado primordial, é reencontrar o que eu pude 

escrever e dizer-lhes há numerosos anos. 

Hoje, esse mundo mostra-lhes a ver e dá-lhes a ver, onde quer que vocês voltem seu olhar, a 

confusão, a dualidade. 

Paralelamente a isso, é claro, existem, como dizer…, muito numerosas correntes ou ideias 

espirituais que visam um espaço de resolução, mesmo nesse mundo. 

Inúmeros de vocês, aqui e alhures, hoje sabem que não é nada disso e outros não se 

colocaram, ainda, essa questão, porque o momento não havia chegado para eles, mas, hoje, 

vocês se aproximam de um momento coletivo que ninguém poderá ignorar a Unidade, a Luz 

Branca e a Verdade, sobretudo. 

Qual lugar tem a dualidade? 

A dualidade inscreve-se, de maneira cada vez mais flagrante, aí também, no contexto da 

oposição, da luta, de saber quem tem razão, quem está errado, no qual cada um defende um 

ponto de vista não mais, unicamente, na escala dos indivíduos, mas na escala das nações, dos 

continentes mesmo, que lhes enche a cabeça, de algum modo, com uma saída positiva pelo 

retorno de Cristo, pela vinda de Cristo, em suma, acreditando que um salvador exterior vá 

salvar outra coisa que não sua eternidade. 

Tudo isso são apenas projeções, quimeras, fantasmas ligados ao medo. 
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Não há melhores circunstâncias do que agora, nesses tempos da Terra, para perceberem o 

que vocês são, em Verdade e em Unidade, porque tudo, no ambiente desse mundo, torna-se 

caótico. 

O que era seguro antes não é mais seguro hoje. 

Vocês sabem muito bem que a paz é apenas o intervalo entre duas guerras, na dualidade. 

A paz do coração não conhece qualquer guerra nem qualquer falta, e é essa a lição da vida 

hoje. 

Ela se reforçará a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, o que lhes dá a viver e a ajustar-

se ao mais próximo de sua verdade, que pode ser mais ou menos afastada ou sobreposta com 

a verdade do Amor. 

Como minhas irmãs disseram, há numerosos meses, como os Anciões, os Arcanjos também 

disseram, tudo é oportunidade, tudo o que pode parecer chocar, tudo o que pode parecer 

repleto dessa dualidade entre os indivíduos, entre as crenças, entre os interesses pessoais e 

sociais, cada vez mais, entre vocês, mesmo adormecidos, descobrem, de algum modo, que aí 

isso não pode mais aderir, que os caminhos de funcionamento habituais, tais como 

prevaleciam na superfície desse mundo, não se aplicam mais. 

Paradoxalmente, a incerteza, cada vez maior, permitirá a vocês, facilmente, encontrar a 

certeza interior, o que lhes permite fazer, de algum modo, uma reversão da consciência e que 

favorece, também, a reversão final da Liberação coletiva. 

Dito em outros termos, tudo o que é conhecido deve apagar-se, para deixar o lugar ao 

desconhecido, no qual só o Amor sustenta o mundo e a manifestação, qualquer que seja. 

O que pode parecer detestável para a pessoa, para a própria sociedade, nada mais é do que 

um ajuste às leis eternas do Amor. 

Mesmo o que é dado a receber, dado a sentir, pode aparecer, em um primeiro tempo, como 

exatamente o inverso. 

É, justamente, nos momentos nos quais a organização da vida – tal como ela era sustentada 

pela dualidade – desaparece, que a Unidade pode aparecer e que sua consciência pode 

identificar-se, para além de sua pessoa, à realidade da Unidade e do Amor. 

Dito em outros termos, quanto mais houver desestabilização da organização da vida nesse 

mundo, mais a Unidade tornar-se-á manifesta como única possibilidade de resolver o que pode 

parecer haver a resolver. 

A guerra do mundo conduzirá à Paz eterna, porque não, unicamente, os tempos estão 

consumados e chegaram, mas eles se revelam sob os seus olhos. 

E essa guerra que conduz à paz desenrola-se, também, em vocês. 

Ela não é ligada às suas percepções, à sua consciência, mas, diretamente, ligada e resultante 

da interação entre a estrutura de seu corpo de Eternidade e as estruturas sutis efêmeras, 

assim como seu corpo físico, é claro. 

A carne, a própria matéria põe-se a vibrar. 

Não é mais a energia, não é mais a energia vibral, tal como ela lhes foi explicada, tal como 

vocês a viveram há numerosos anos, é outra coisa. 

É o reencontro final entre sua eternidade e seu efêmero, que conduz à transmutação total da 

matéria da qual vocês são constituídos, aqui mesmo. 

É a estrutura celular agora, o mais íntimo de suas células, que muda de frequência e que vibra. 

A própria matéria está viva. 

Descobrir a matéria viva é deixar morrer a matéria que se acreditava morta, é ascensionar a 

matéria às Moradas da Liberdade. 
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Percepções novas surgem em vocês. 

Eu não falo de sua consciência, eu não falo da própria Luz, mas eu falo, diretamente, de sua 

vida comum e de seu próprio corpo de carne. 

Ele pode desaparecer por lugares, ele pode vibrar ao nível da própria matéria, em diferentes 

lugares, em seus centros de energia, mas, também, de maneira privilegiada, no que é 

necessário para cada um de vocês, para ajustá-los à eternidade de Cristo e à eternidade da 

Unidade. 

Aí, também, não é questão, hoje, de dar, de algum modo, uma cartografia do que se desenrola, 

mas, ao invés disso, ver o que isso sustenta, do mesmo modo que teria sido possível dar-lhes 

a estrutura real e concreta do corpo de Eternidade, para cada consciência que peregrina nos 

mundos. 

Mas, mesmo isso, não tem mais sentido hoje. 

A transmutação que se desenrola em vocês, essa conclusão da mutação, é, exatamente, o que 

vocês veem na tela do mundo, o momento em que as crenças reencontram-se e enfrentam-se, 

o momento em que as mentiras reencontram-se e enfrentam-se. 

A Verdade não tem necessidade de confrontar ou de enfrentar o que quer que seja. 

O que vocês veem, em definitivo, por toda a parte, onde quer que seus olhos portam-se no 

exterior de vocês, é apenas a resultante da falta de amor e da falta de reconhecimento do 

Amor, mesmo se isso é realizado em nome do amor de um deus sanguinário ou, mesmo, em 

nome do estabelecimento de um paraíso terrestre que existe apenas nas fantasias daqueles 

que acreditaram nisso, mas que tiveram, também, seu papel, porque a esperança é portadora 

de Luz. 

Mas, hoje, não é mais tempo de esperar, é tempo de perceber, é tempo de aquiescer e de 

dizer «sim» à vida eterna, «sim» à Unidade, e deixar, de algum modo, a dualidade inexorável 

desse mundo resolver-se por si só, tanto em sua carne como em qualquer ressonância 

presente em sua vida. 

O peso aparente desses tempos que há a viver chama-os à leveza do ser e da Eternidade. 

Vocês podem, hoje, efetivamente, dizer-se que nada mais será como de hábito na Terra, 

porque o tempo da última Trombeta, o tempo da revelação final desenrola-se na tela de sua 

consciência e no que lhes dá a ver esse mundo. 

É o momento, também, no qual os discursos não fazem mais sentido, no qual o Verbo faz 

sentido, e o Verbo é a Espada de Verdade, o Verbo não conhece a mentira e o Verbo não 

conhece, tampouco, a dualidade. 

Encarnar o Verbo é ascensionar a matéria. 

Encarnar o Verbo e manifestar o Verbo é abalar a matéria confinada, a partir de suas 

fundações. 

É isso que vocês sentem em seus corpos, em suas mãos, em seus pés, em seus ombros, nas 

Portas, nas Estrelas, nos chacras. 

É a encarnação do Verbo, e a encarnação do Verbo na matéria provoca, eu diria,ipso facto, a 

resolução final da dualidade e de suas ilusões. 

Há muito tempo, o Comandante dizia que o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama 

de nascimento. 

E que, é claro, um determinado elemento que há a viver, tanto para vocês como ao nível 

coletivo, o mesmo evento pode desencadear, eu diria, dois estados profundamente diferentes, 

um estado de medo ou um estado de Amor. 

Aquele que tem medo é aquele que está inscrito no efêmero, no apego. 
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Aquele que crê que seu paraíso deve fazer-se na Terra e que se crê pó e que retornará ao pó, 

e que em nada mais crê ou que crê em uma posteridade na qual tudo é resolvido, na qual não 

há mais caos, na qual tudo é ordenado como uma máquina. 

A vida não é isso. 

A verdadeira Vida está no interior de vocês, a verdadeira Vida nada tem a ver com as 

circunstâncias desse mundo, sobretudo, quando elas chegam ao seu fim, à sua resolução final. 

Lembrem-se: qualquer que seja o elemento que bate à sua porta, quaisquer que sejam as 

circunstâncias que se desenrolam agora em suas vidas, só o Amor é eterno e as respostas que 

vocês vão aportar em face de cada desafio ou de cada alegria dependerá apenas da dose de 

Amor e da verdade do Amor que está presente ou ausente. 

É na guerra, tanto em vocês como em seu exterior, que se concebe a paz, mas não a paz 

desse mundo, como intervalo entre duas guerras, mas a Paz eterna, que não conhece 

qualquer guerra nem qualquer conflito, nem qualquer apego, nem qualquer limite, nem 

qualquer limitação. 

Quem pode, ainda hoje, acreditar que o único futuro possível passa pela matéria, exceto 

aquele que está submisso à matéria e que nada reconhece do Espírito e que distorce o sentido 

dele, quer seja através das religiões ou de crenças ou de leis. 

O que lhes dá a ver a vida e o mundo, hoje, é exatamente o que se desenrola e desenrolou-se 

e desenrolar-se-á em vocês. 

Vocês são livres para escolher um ou o outro, vocês são livres para colocarem-se em um ou no 

outro. 

Aí está a Liberdade e a Liberação da Terra. 

Há não, unicamente, numerosas moradas, mas há, também, numerosas destinações. 

Alguns de vocês são liberados, real e concretamente, a partir de agora, os Liberados Vivos. 

Outros entre vocês fazem a escolha da peregrinação da consciência, em qualquer dimensão 

que seja, mas é a mesma Liberdade. 

Hoje, é-lhes dado a viver que nenhuma Liberdade pode vir desse mundo, mesmo se, é claro, 

ela faça parte de grandes divisas, de grandes slogans, eu diria, e estátuas portem, mesmo, 

esse nome. 

Vocês veem o lado ridículo de tudo isso? 

A palavra, o discurso está travestido, porque o Verbo não a vivificava mais e, hoje, vocês 

redescobrem o Verbo, vocês o vivem. 

Vocês veem a diferença? 

Se vocês ainda não a veem, isso não vai tardar, porque a intensidade é tal, que a Terra, que 

cada irmão e irmã e que cada parcela de consciência na superfície desse mundo e nesse 

Sistema Solar não poderá evitá-lo. 

Tudo o que se desenrola na Terra, até o Apelo de Maria, agora, é apenas uma injunção ao 

Amor, à qual vocês respondem ou não. 

Lembrem-se de que a única liberdade nesse mundo é a liberdade de amar, porque se pode 

proibi-los de pensar, pode-se pôr fim aos seus dias, pode-se confiná-los, mas a liberdade do 

Amor não conhece qualquer confinamento e vocês são a essência e a própria natureza do 

Amor. 

E é nessas circunstâncias específicas da Terra, anunciadas por todos os profetas, nas quais o 

olhar volta-se aos povos da Terra, em qualquer continente que seja, é, realmente, o que vocês 

vivem agora. 
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Nós os temos acompanhado, umas e as outras, assim como nossos queridos Anciões e os 

Arcanjos, ao mais exato do que era possível conceber em vocês, em seus espaços interiores, e 

viver, em vocês, através da consciência, através da energia, da vibração. 

Hoje, o cenário e o espetáculo do mundo tornam-se eloquentes e evidentes para aquele que 

quer, efetivamente, olhar. 

A perda dos marcadores, a perda das próprias bases sobre as quais se apoia a dualidade, 

além das linhas de predação e além dos governos, dos sistemas estaduais, dos sistemas 

organizacionais em sua totalidade veem-se, hoje, desmoronados, desmoronados e perfurados 

por todos os lados, pela verdade da Luz e do Amor, que não deixam qualquer interstício para o 

desenvolvimento da sombra. 

Mas essa Luz, vocês sabem, não é desse mundo. 

Não é a luz dada pelo Sol, é a Luz das partículas adamantinas, é a Luz verdadeira, essa Luz 

Branca da Unidade, que anuncia, também, o que está além da manifestação da consciência: o 

Absoluto. 

Hoje, onde quer que vocês estejam, em qualquer país que seja, vocês têm acesso à Graça, 

ainda é preciso pensar na Graça não, simplesmente, deixá-la como um potencial, mas permitir 

a ela emanar de vocês e entrar em ação, se posso dizer, na superfície desse mundo, de 

maneira cada vez mais radiante. 

Então, é claro, vocês não estão sem ver, ao seu redor, que as forças de resistência ao que já 

está perdido e que já perdeu, mas que, como vocês dizem, um gol de honra, de uma honra 

bem mal colocada, que recusa a Inteligência e a evidência da Luz. 

Mas não julguem, aí tampouco. 

Isso representa apenas a falta de amor ligada à esclerose das ideias, à esclerose dos 

pensamentos, à esclerose, mesmo, do confinamento na dualidade. 

É claro, nós sabemos, nossas irmãs como os Anciões e os Arcanjos, que uma franja 

importante da Terra dorme ainda, e crê apenas nas sirenes da dualidade, quer seja nesse 

mudo, quer seja em relação à espiritualidade. 

Mas os eventos desse mundo vão, rapidamente, fazer mudar as coisas, quando só o Amor 

poderá ser reconhecido como única verdade. 

Todo o resto não terá mais sentido e, nessa fase de última resistência e de último combate 

realizado como um gol de honra, pode haver, para vocês, a impressão de que há muitas 

resistências. 

Não é nada disso. 

É, simplesmente, questão que as próprias resistências e os hábitos fossilizados de mentira são 

iluminados, de maneira cada vez mais violenta, pela Luz. 

Reconhecer isso e não nutrir isso, entrar em si, naquele momento. 

Procurar em si, não como o sentido de uma busca espiritual, mas, bem mais, como encontrar a 

Evidência que está aí. 

É nesses momentos específicos da história da humanidade que se encontram as maiores 

capacidades de superação e de transcendência, porque inúmeras almas, inúmeros irmãos e 

irmãs são impactados e tocados, certamente, com terror, o mais frequentemente, com medo, 

mas isso não tem qualquer espécie de importância porque, em definitivo, é, sempre, o Amor 

que ganha, porque o Amor é a única coisa possível, em toda manifestação, e privar de Amor 

uma manifestação é conduzi-la à sua própria dissolução. 

Embora o que foi nomeado de «os maus rapazes», os Arcontes, tenham construído algo que 

lhes parecia viável, não é nada disso. 

Como pode haver algo de viável, a partir do instante em que há um início e um fim? 
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Mas há fins mais importantes do que alguns inícios. 

É o momento no qual tudo muda, radicalmente; é o momento no qual tudo se transforma, o 

momento no qual nada mais do que era reconhecível é reconhecível, porque é naquele 

momento que o homem, no sentido geral, mergulhará em si para encontrar o que ele é e não 

em qualquer história ou qualquer melhoria das circunstâncias desse mundo. 

Observem, doravante, como quanto mais a Luz progride e mais ela se desvenda, através de 

seus reencontros e o que vocês veem ou vivem, mais as resistências ficam aparentes não, 

necessariamente, as suas, mas aquelas que se exprimem na superfície desse mundo. 

Nada mais vejam aí do que isso. 

Mesmo se há horror para o olhar dividido, mesmo se há horror para aqueles que perdem um 

conforto, hábitos, vão além das aparências e vão além, mesmo, dessa noção de causalidade, 

de bem e de mal. 

A experiência coletiva da humanidade, neste período de Choque, é essencial. 

Lembrem-se: há a negação, há a raiva, há a negociação e, em definitivo, vem a aceitação. 

A partir do momento em que vocês aceitam, vocês são liberados. 

A partir do instante em que vocês aceitam, não há mais questões de ordem de «proteção», não 

há mais questões de ordem «o que será de mim» ou «o que será de tal ou de tal». 

Vocês aceitam a imortalidade. 

Aí está a Liberdade, aí está a Unidade, porque ela os recentra no instante presente. 

A inevitabilidade e a consciência da inevitabilidade do que se desenrola leva-os a soltar, a 

abandonar-se, e leva-os, diretamente, a entregarem-se à divina providência, à Luz, à Vontade 

do Pai – vocês o nomeiem como quiserem –, mas é o mesmo processo que se desenrola. 

Nisso, vocês liberam o Verbo, o Verbo Criador. 

Sua palavra não se torna mais, simplesmente, do ar que ressoa, mas porta, ela mesma, o 

Verbo Criador e as partículas adamantinas. 

Aliás, aqueles de vocês que estão mais à vontade, se posso dizer, com a energia, com a 

consciência, com a vibração, percebem, facilmente, quando eles se exprimem pela palavra ou 

quando se exprimem pelo Verbo. 

Isso não tem o mesmo impacto, tanto em vocês como no mundo. 

Igualmente, no silêncio, no qual se elabora o Verbo. 

Vocês têm a oportunidade de viver o que é incondicionado e que não depende de qualquer 

circunstância e que é, mesmo, eu diria, pelas circunstâncias as mais difíceis da Terra que 

vocês vivem, nesse momento, pôr o Amor à frente é dez vezes mais eficaz, se posso exprimir-

me assim, do que pôr o Amor à frente quando tudo vai bem e que tudo está feliz. 

É aí que vocês veem suas próprias capacidades de resiliência, de superação, de 

transmutação. 

… Silêncio… 

Lembrem-se de que tudo está em vocês. 

Os Anciões explicaram que nós estamos, todos, em vocês. 

Alguns outros, com sua voz estridente, insistiram nessa noção de ilusão da pessoa. 

Lembrem-se, também, de que o Amor torna-os leves e que a Unidade alivia-os, ela também. 

Façam a experiência disso, porque vocês não estão mais nos conceitos, nas ideias, vocês não 

estão mais em uma história ou em uma projeção de uma história que se melhoraria, mas vocês 

estão na Verdade, vocês estão no Verbo, vocês estão nos tempos do Apelo. 
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É isso que vai aparecer à sua consciência, de modo cada vez mais fácil, de modo cada vez 

mais direto, mesmo. 

Vocês constatarão, por si mesmos, que, quanto mais há circunstâncias ou eventos qualificados 

de horríveis pela pessoa, mais vocês viverão o Amor. 

Isso não é um paradoxo, mas decorre, diretamente, disso. 

Ao descobrir isso, se já não é o caso, muitos de vocês suprirão o que pode aparecer-lhes como 

um atraso, mas que não é um. 

Simplesmente, o momento e o tempo não haviam chegado para eles. 

Retenham, também, no que me concerne, que nos momentos de dúvida, que nos momentos 

em que lhes parece recair, de uma maneira ou de outra, no sofrimento, no horror, no que lhes 

parece impossível a resolver ou a regular, que a Unidade e minha Presença e minha vibração, 

que eu porto, são capazes de resolver isso em vocês. 

Vocês devem, também, sair dos esquemas habituais de funcionamento em seu mundo, ação-

reação-solução; vocês devem sair dos modos habituais de solução problemáticas de sua vida. 

E tudo isso concorre, também, para fazê-los recobrar a ação da Inteligência da Luz em sua 

vida, não mais, simplesmente, em seus espaços interiores, fundido na Luz Branca, no Si, mas, 

diretamente, nesse mundo, na explosão, se posso dizer, dessa dualidade. 

As regras mudam, os mecanismos mudam. 

Vocês descobrem setores inteiros que lhes eram insuspeitos, quer seja com os povos da 

natureza, quer seja em vocês, quer seja em sua capacidade para amar, real e concretamente, 

sem condições. 

Qualquer que seja a história, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a satisfação, 

vocês constatarão que, cada vez mais frequentemente, é muito mais sábio e muito mais fácil 

colocar-se nesse Amor sem condições, que nada aspira e nada espera, porque aí está a 

verdadeira vida. 

Retenham, também, que, na encarnação do Verbo, na realização do Verbo Criador, não há 

lugar para o intelecto, não há, mesmo, lugar para a mínima compreensão. 

A compreensão deve ser substituída, de algum modo, pela evidência da Graça e a evidência 

da vivência que se basta a si mesma. 

É nisso que vocês medem, em si mesmos e por si mesmos, o que pode restar, ainda, para 

deixar desaparecer, para descobrirem-se, inteiramente. 

… Silêncio… 

Você vê, talvez, por si mesmo, que, conforme sua implicação no desenrolar da agonia desse 

mundo, você está na alegria ou você está na dor. 

Torna-se-lhes cada vez mais fácil identificar esses momentos nos quais seu humor, sua alma, 

seu Espírito mudam, de algum modo, de polaridade e, aí, retificar, muito rapidamente, o tiro, se 

posso dizer, colocando o Amor à frente, fazendo o silêncio, deixando o Verbo ao invés de sua 

pessoa decidir por vocês. 

… Silêncio… 

Olhe, também, como lhe acontece de desaparecer para esse mundo, de maneira incisiva, 

mesmo involuntariamente. 

Olhe as vibrações de sua carne e não mais a energia vibral ou a Luz vibral, porque sua própria 

carne torna-se vibração. 

Não se deixe enganar por nada e esteja firmemente ancorado, se posso dizer, no Amor e na 

Eternidade que você é porque, tenha certeza de que alguns, mesmo que hoje pareçam em 

contradição com isso, virá um momento no qual eles terão, como dizer…, mais do que 

suficiente para viverem e serem confrontados às suas próprias contradições e apenas poderão, 
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em definitivo, reconhecer o Apelo de Maria e posicionar-se, quando desse último apelo, na 

verdade da Luz. 

Aí está a Ação de Graça, aí está o estado de Graça. 

O que pode temer aquele que vive sua eternidade, mesmo de maneira fragmentada? 

Apenas teme aquele que nada conhece da Eternidade e que apenas faz projetá-la através das 

crenças, das religiões, e que nada tenha vivido dela no coração. 

Aquele que crê que há o que quer que seja a impor, a si mesmo ou ao outro, não pode ser 

livre, e essa ausência de liberdade conduz ao que vocês observam na tela do mundo e faz 

encontrar escapatórias ou soluções onde não há. 

… Silêncio… 

O mundo, aquele sobre o qual vocês andam, leva-os, também, à maneira dele, a situarem-se, 

de maneira definitiva, no medo ou no Amor. 

Não pode haver Amor e medo, não pode haver medo e amor, cada vez menos. 

Há Amor ou há medo. 

Há Verdade ou há mentira, e isso não depende de seu ponto de vista, isso não depende de 

vocês e, ainda menos, das circunstâncias desse mundo e, no entanto, é o que dá a ver esse 

mundo. 

… Silêncio… 

Eu poderia continuar a exprimir-me muito longamente, mas o mais importante não é o que eu 

exprimo nem o que vocês ouvem, nem mesmo o que vocês compreendem. 

O importante é o próprio reencontro, porque, aí, vocês vão à origem do Amor, à origem do 

Espírito. 

… Silêncio… 

O que o mundo dá-lhes a ver, enfim, e dar-lhes-á a ver, cada vez mais, é que não existe 

resolução de um conflito, qualquer que seja, em face da Luz. 

Há apenas a evidência da Luz, que resolve o conflito, remetendo-o ao lugar dele, como algo 

que não é amor e que, portanto, não pode, mesmo, existir nem entrar em uma manifestação 

qualquer. 

É a essa morte que vocês assistem, tanto em vocês como nesse mundo. 

Morre apenas o que é mortal e ressuscita a beleza. 

Não se apeguem às palavras, às imagens, aos conceitos, mas descubram sua verdade, a 

Liberdade que propicia o Amor incondicionado, a leveza que desencadeia o Fogo do Coração. 

Então, sim, eu venho encorajá-los a atravessar todas as aparências, a atravessar todas as 

alegrias como todas as provas com o mesmo amor, não um amor que vocês projetariam como 

uma solução ou como um espaço de resolução, mas, bem mais, como a única realidade e 

verdade tangível que não é afetada pelo tempo e que não é afetada por pessoa alguma. 

Aí está, de algum modo, o que eu chamaria de «salvo-conduto». 

Retenham, também que, no Amor, nada há a temer e que, no medo, efetivamente, há tudo a 

temer. 

Eu sou Gemma Galgani e, além de minhas palavras, permitam-me comungar, ainda uma vez, 

com vocês, com cada um de vocês. 

… Comunhão… 

Eu terminarei por essas palavras também: quaisquer que sejam as aparências, regozijem-se, 

qualquer que seja a desordem, regozijem-se, porque há bem mais do que a promessa da 

alegria eterna de sua Ressurreição. 
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Há a verdade do instante presente que, doravante, desvenda-se em toda sua majestade, a 

partir do instante em que vocês não nutram mais o que dá sofrimento em vocês, a partir do 

instante em que vocês o veem e no qual a esperança na ação da Luz é bem maior do que o 

que vocês poderiam compreender, do que vocês poderiam elucidar por si mesmos. 

… Silêncio… 

Eu sou Gemma Galgani, e eu lhes digo até sempre, em nossa eternidade Una. 

Até logo. 

 

 

MARIA – Primeira intervenção 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. 

Filhos bem amados, permitam-me recobri-los com o Manto Azul da Graça, aqui e para todos 

aqueles que terão a oportunidade de ler, de escutar e de compreender a minha intervenção 

desta noite. 

Eu sei, pertinentemente, que minhas palavras serão lidas ou ouvidas por uma parte ínfima do 

conjunto da humanidade. 

Mas essa parte ínfima que vocês representam tem os meios de ressoar o que eu vou dizer e, 

talvez, também, preparar alguns de meus filhos que não tiveram a chance, ainda, de conhecer-

me ou de reconhecer-me, de descobrir a verdade de meu Amor e a verdade de Mãe que eu 

porto em vocês. 

Como, talvez, vocês o percebam com seus olhos de carne, com seu mental, a cena desse 

mundo mostra-lhes a ver elementos que se precipitam, eventos que sobrevêm em múltiplas 

partes desse mundo, concernentes tanto aos seus irmãos, suas irmãs, meus filhos, como à 

Terra. 

Aquele que olha ao redor de si, hoje, constata que a face da Terra torna-se diferente. 

Eu venho encorajá-los a ir além das aparências, além dos eventos, por vezes, espetaculares, 

que se desenrolam em qualquer parte desse mundo. 

Eu os lanço, a vocês que me escutam, que me ouvem, que me leem, a penetrarem, agora, o 

santuário de seu coração. 

Longamente, nós trabalhamos, vocês e nós, para fazê-los descobrir a Verdade em si mesmos 

e por si mesmos. 

Nós lhes aportamos o que era permitido aportar-lhes, para ajudá-los nesse caminho para a 

Verdade, para si mesmos e para o Amor. 

Hoje, há urgência. 

Não uma urgência temporal, mesmo se ela seja real, mas, bem mais, uma urgência espiritual 

para ir para si, para reencontrar-se. 

Qualquer que seja a dissonância desse mundo e qualquer que seja o teatro dos eventos, não 

percam, jamais, de vista que meu Filho e eu mesma deixamos a vocês, ao longo desses 

milênios, numerosos alertas amorosos e carinhosos para com vocês sobre a verdade do Amor, 

sobre a verdade de seu ser, sobre a verdade da Vida. 

Enquanto um dia novo levanta-se, será fundamental, para vocês, perceber, em si, o que foi 

anunciado por meu Filho, por mim mesma e pelo conjunto de profetas de qualquer origem que 

eles sejam e de diferentes modos. 

É tempo de compreender a urgência e a importância do Amor, para vivê-lo, manifestá-lo, 

realizá-lo. 
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O ser humano jamais foi tão forte no Amor do que quando ele se sente abandonado, quando 

ele pode sentir-se afetado ou destruído pelas circunstâncias da falta de amor, que lhe dá, 

justamente, os recursos para reencontrar esse Amor que ele é e superar tudo o que é uma 

ofensa ao Amor que é, em definitivo, apenas o medo do Amor. 

Eu gostaria de reiterar, esta noite, como eu o disse muito frequentemente, durante esses 

séculos: não tenham medo nem da morte nem da vida, nem de manifestar, com sinceridade, o 

que há de mais belo em vocês, de ignorar os obstáculos, as provas que a vida aportou-lhes, 

engajando-se, sempre mais, a reencontrar sua filiação eterna, a viver, realmente, e não a 

parecer viver nos divertimentos desse mundo, desejados para desviá-los de sua verdade. 

O tempo de meu Apelo coletivo está, agora, suficientemente pronto para que eu o declare junto 

daqueles de meus filhos que me escutam e que me leem. 

Eu repito: «Não tenham medo». 

Olhem a alegria que cresce em vocês, quaisquer que sejam os tormentos que esse mundo 

imponha-lhes a ver, imponha-lhes a viver: a separação, a divisão, a guerra, a oposição, a 

ausência total de fraternidade, que é, eu o repito, em definitivo, apenas o medo do Amor, 

porque o mundo não conhece o Amor. 

Certamente, vocês são, já, numerosos, apesar de tudo, a viver as premissas ou a intensidade 

do Amor. 

Mas cada filho, cada um de meus filhos, onde quer que esteja, deve compreender isso, para 

encontrar, em si, os recursos para estabelecer-se no que é verdadeiro, para não mais 

depender dos ditames e das opressões que vêm do medo do Amor. 

Nada julguem, porque isso não lhes cabe, e lembrem-se de que, na medida com a qual vocês 

julgam, vocês serão julgados, vocês mesmos, por si mesmos, não se esqueçam disso. 

Porque vocês entram nos tempos do Amor, nos tempos da Graça, não mais, unicamente, por 

momentos, não mais, unicamente, para alguns de vocês, mas uma Graça oferecida a cada um 

de meus filhos. 

Olhem ao seu redor. 

Enquanto o homem mata-se, de homem a homem, de país a país, a natureza mostra-lhes que 

ela é indiferente a esses traumatismos, a essas faltas e a esses medos do Amor. 

E vocês também, em seu coração, quer seja por momentos ou de maneira mais constante ou, 

ainda, como uma esperança, vocês aquiescem à grandeza do Amor. 

Mesmo se haja tropeços, eles nada são. 

Vocês estão nos tempos do acolhimento e nos tempos da Verdade. 

Eu diria que não há mais que tergiversar, não há mais que esperar, não há mais, tampouco, 

que projetar o que quer que seja. 

A cada dia, o Manto Azul da Graça que eu deposito sobre seus ombros, doravante, vai 

realinhá-los, em profundidade, ao que vocês são, descobrindo um mundo interior bem mais rico 

e bem mais verdadeiro do que o mundo dá-lhes a ver na superfície dessa Terra que foi criada 

com tanto Amor, há muito tempo, em uma escala de tempo que, para vocês, nesses corpos, 

nada quer dizer, e que é, no entanto, a verdade – que vocês vão descobrir, se já não foi feito. 

É tempo de perceberem, eu diria, a evidência, a evidência do Amor, a evidência da Alegria. 

Alguns de meus filhos que descem, nesse momento, às profundezas não de seu ser interior, 

mas às profundezas da matéria, ali encontram, ainda, apenas mais medo, sedento de amor, 

sedento de absoluto e de verdade, mesmo se, para isso, ao invés de servir-se do coração, eles 

se sirvam de armas, eles se sirvam do que foi, de algum modo, incitado neles. 

Não se preocupem com eles. 

Estejam comigo, como eu estou com vocês e em vocês. 
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Todo o resto tornar-se-á evidente. 

Quaisquer que sejam os choques e qualquer que seja a aparente dureza, há, na profundidade, 

não nas profundezas da matéria, mas nas profundezas desses eventos, um grande milagre 

que vai operar-se. 

Tudo será regenerado, mas em outro tempo, em um tempo que não é mais um tempo, mas um 

espaço que não é um espaço. 

Não se fiem em seus olhos, não se fiem no que as diversas imagens mostram a vocês, no que 

lhes dizem. 

Experimentem, por si mesmos, a verdade do Amor, nesses tempos conturbados e nesses 

tempos de Graça. 

São, efetivamente, no entanto, os mesmos eventos que provocarão, em alguns, ainda mais 

perturbações e, em outros, ainda mais alegria. 

Tudo depende por onde vocês olham. 

Se vocês olham pelo lado limitado da vida, efetivamente, isso é um tormento, mas, se vocês 

olham com seu coração, vocês ali verão a alegria, vocês ali verão a paz, não a paz com a qual 

vocês se habituaram nesse mundo, que é apenas um espaço reduzido entre conflitos 

permanentes, mas a paz real, aquela da Verdade, aquela de sua natureza. 

Há, em cada um de meus filhos, o mesmo embrião de Amor. 

Ele é idêntico, não pode ser de outro modo. 

As condições de vida, certamente, sufocaram-no. 

As crenças errôneas no que é a Vida e no que é Deus induziram sempre mais medo, o medo 

do inferno, o medo do purgatório, o medo do após vida, o medo da morte, que os cristalizaram 

sempre mais na falta de Amor. 

Isso foi desejado, é claro, não por mim, nem mesmo por vocês, mas é a resultante direta do 

confinamento. 

Fizeram-nos crer, durante muito tempo, não nós, mas aqueles que não viviam a Verdade, que 

era preciso purificar, que era preciso evoluir, que era preciso melhorar, enquanto, obviamente, 

o que vocês veem nada tem a ver, na tela do mundo, com qualquer melhoria. 

Alguns de meus filhos estão assolados de desespero, e é no fundo desse desespero que o 

Amor revelar-se-á e mostrar-se-á. 

Aí está o sentido de meu apelo, aquele que eu lhes transmito esta noite, a vocês, que têm a 

chance de poderem lê-lo, mas, de maneira mais global, no momento eu que eu virei. 

Eu insuflarei, em seu coração, a esperança do Infinito e a verdade do Infinito, o que põe abaixo 

tudo o que pode restar de medos, de medo do Amor, de medo da Verdade. 

Nada há de vergonhoso no que vocês são; nada há de sofrimento no que vocês são. 

Tudo foi feito para impedi-los de penetrar em sua alegria e em sua verdade, pelas ocupações e 

as distrações, pelas crenças, pela falsificação daqueles mesmos que retransmitiram as 

mensagens de meu Filho e que se esqueceram da missão deles. 

Mas tudo isso não é importante, porque uma mãe perdoa, sempre, mesmo o crime o mais 

abjeto de seu filho, e propõe a ele, certamente, de maneira mais intensa, a ele, a redenção, 

justamente, porque ele é, talvez, o menos digno aos olhos da carne, mas é ele que tem mais 

necessidade disso, aos olhos do Espírito. 

Cada um de vocês terá, em breve, a escolha de viver, real e concretamente, a Liberação, ou a 

escolha de manter um pouco, ainda, o medo do Amor, para reencontrar o fio da Verdade. 

A Inteligência da Luz e sua revelação, agora, até o plano físico, mostrará a vocês, 

concretamente, o que é a Inteligência da Luz. 
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A Luz será, aliás, a única coisa que subsistirá e expandir-se-á. 

Vocês estão liberados, isso lhes foi repetido em inumeráveis reprises, mas o mundo falsificado 

está, ainda, sob os seus olhos. 

O sofrimento da falta de Amor está por toda a parte presente. 

A pessoa efêmera considera-se como um deus, que rege as leis da natureza e as leis da vida, 

enquanto há apenas uma lei que rege tudo por si mesma, é a lei de Amor e a lei de Um. 

Então, ao recobri-los com o Manto Azul da Graça, o que lhes assinala, assim, a minha 

Presença, a alegria será tal, que nada mais será perceptível. 

O único refúgio possível está em vocês, e vocês o constatarão, por si mesmos. 

Alguns de vocês descobriram-no há numerosos anos, outros, descobriram-no muito 

recentemente, e a multidão o descobrirá. 

No mais profundo do medo do Amor, o Amor revelar-se-á, não duvidem disso, não creiam 

nisso, porque vocês podem, já, vivê-lo, para vocês, e o que cada um de vocês pode viver, hoje, 

o conjunto de meus filhos, poderá vivê-lo, no momento vindo. 

Vocês não estão adiantados, vocês são, talvez, os precursores. 

Sua sede de Amor foi mais intensa, vocês não estavam ocupados, inteiramente, pelas delícias 

e os erros desse mundo. 

Talvez, vocês tenham guardado, em si, de maneira, talvez, um pouco mais lúcida, mesmo sem 

vivê-lo, que o único objetivo, se posso falar de objetivo, era o Amor. 

Inúmeras de minhas irmãs Estrelas, por sua última encarnação, mostraram-lhes, tanto no 

Oriente como no Ocidente, o caminho do que vocês são, que ilumina o que vocês são. 

Não como um modelo a adorar, mas, sim, como o que vocês podiam ser, cada um de vocês, 

quer você seja um homem ou uma mulher, quer você seja crente ou ateu, quer você siga tal 

religião ou tal filosofia. 

O Amor não conhece raça, o Amor não conhece religião, o Amor reconhece apenas o Amor, o 

resto não existe mesmo. 

Eu nada venho pedir-lhes, nem mesmo seu Amor. 

Eu venho, simplesmente, pedir-lhes para reconhecer a Graça, nessa descida pré-ascensional 

da Terra. 

Desçam em seu coração, vocês ali encontrarão o impulso necessário, vocês ali encontrarão a 

leveza. 

Qual é o filho nessa Terra, amado por sua mãe, que não tem, em si, esse tesouro e essas 

lembranças? 

Do mesmo modo, entre vocês, hoje, e de maneira mais global no momento de meu Apelo, 

alguns de vocês vivem-no, já, aceitaram-no e esperam. 

Eu venho dizer-lhes que vocês não têm mais que esperar. 

Eu venho dizer-lhes que não há mais atraso. 

Eu venho dizer-lhes que tudo está consumado, para vocês e para todos os outros de meus 

filhos, muito em breve. 

Tudo foi organizado e preparado para que a Luz revele-se, inteiramente e na integralidade, na 

superfície dessa Terra. 

A Terra apoia vocês, aliás. 

Além dos movimentos dela, além de suas raivas, ela refloresce, ela lhes mostra a Vida. 

Seus reencontros, que se produzem em vocês, mas, também, na própria natureza, ou em seu 

coração, são da mesma essência e do mesmo Amor. 
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Eu sei que, nesses dias, muitos de vocês, de uma maneira ou de outra, põem-se a viver o 

Amor incondicional. 

Descobrem-se a amar todo o mundo, a ver-se em cada um. 

Isso faz parte de minha Graça e de sua Graça. 

O Manto Azul da Graça e minha Presença em vocês desbloqueiam o que parecia, há ainda 

algum tempo, congelado, porque o Amor não congela, jamais, nem em uma forma, nem em 

palavras, nem em organizações e, ainda menos, em religiões. 

Doravante, vocês não têm mais necessidade de intermediário entre vocês e o Amor, entre 

vocês e nós. 

Para alguns, é uma descoberta fulminante, que faz mudar completamente. 

Não de vida, de lugar, mas, antes de tudo, de olhar que é portado sobre a Terra, sobre a Vida, 

sem distinção de raça, de sexo, de idade ou de religião, sem distinção de afeição próxima ou 

distante. 

Aí está a Verdade. 

Para aqueles de vocês que, além das vibrações da consciência, descobrem, hoje, a 

simplicidade do Amor e sua beleza, eu posso apenas encorajá-los a deixar, sempre, crescer, 

ainda mais, a manifestação desse Amor. 

E, para aqueles que não o vivem, e que têm, de qualquer forma, a chance de ler-me, aceitem 

isso e vocês o viverão. 

Não são mais necessários intermediários, nem rituais, nem orações específicas. 

Abram-se. 

Nada há de mais simples, tão simples que, quando vocês o descobrirem, se ainda não é o 

caso hoje, vocês se perguntarão, então, como puderam viver sem isso, viver para vocês ou 

para sua família, e não viver para a Vida, para a doação permanente da Vida. 

Todas as faltas, quaisquer que sejam, não serão mais vividas como faltas, mas como uma 

oportunidade de fazer crescer o que nasceu em vocês. 

Para aqueles de vocês que vivem, ainda hoje, ou unicamente hoje, processos nomeados 

vibrais, a supraconsciência, deixem, também, fluir a Vida. 

Olhem o que se desenrola quando vocês soltam em relação às suas crenças e aos seus 

apegos, mesmo à própria consciência. 

Inúmeras de minhas irmãs expressaram-se esses últimos tempos, durante este ano. 

Eu gostaria, também, de dizer-lhes para não me idealizar ou representar-me em função de uma 

história, mesmo se ela tenha sido tão importante na ilusão da Terra. 

Quando eu lhes digo que eu sou sua Mãe, de todos, essa é, verdadeiramente, a única verdade. 

Quanto mais vocês estiverem no Amor, menos vocês viverão incômodos e menos vocês serão 

incomodados pelo efêmero, tanto o seu como aquele de qualquer outro ou de qualquer 

situação. 

O Manto Azul da Graça é minha assinatura. 

Ele os faz descobrir sua própria Graça e vem, também, significar-lhes que os tempos 

chegaram, eles se vivem, nesse momento mesmo, e seu coração sabe disso, mesmo se sua 

cabeça recuse. 

Isso não é uma projeção, não é uma antecipação, é a realidade bruta que vocês descobrem. 

Aliás, olhem como, com um único olhar portado sobre qualquer evento desse mundo, além das 

explicações, vocês sabem, cada vez mais, a falsidade de tudo o que lhes é apresentado, 

porque isso nada tem a ver com a Vida e, ainda menos, a ver com o Amor. 
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O Manto Azul da Graça dar-lhes-á, também, se já não foi feito, a importância de cada sopro 

que vocês tomam na superfície desse mundo, a partir do instante em que o Amor tenha 

germinado e manifeste-se. 

Eu não lhes peço para aderir a nada, eu lhes peço, simplesmente, para reconhecer quem 

vocês são e que eu estou em vocês, como vocês estão em mim. 

Cada um de vocês está em mim. 

É claro, isso pode parecer-lhes incompreensível, aos seus olhos de carne. 

Meu Filho havia dito: o que vocês fazem ao menor de vocês, é a Ele que vocês o fazem. 

Aí está um grande mistério, que está bem além da Unidade e da ausência de divisão e de 

separação, que a supraconsciência pode viver, mas é um fato que está, de algum modo, 

gravado no mármore, tanto aqui como alhures. 

Em breve, sua sede será saciada para além de toda espera, a partir do instante em que vocês 

aceitam olhar o que vocês são e deixar o Amor trabalhar através de vocês, através de sua 

pessoa, através de sua vida, através de sua família, através de seus próximos e bem mais, 

ainda, através do que vocês poderiam nomear de inimigos. 

Não há inimigos, há apenas o medo do Amor. 

O Amor quer você todo, inteiro. 

O Amor não conhece meia medida e, assim que ele tenha germinado, ele pode apenas 

crescer, ele pode apenas ser Evidência que se instala. 

Ninguém poderá negá-lo. 

Para alguns, graças aos desconfortos da Terra, neste período, porque, naquele momento, 

inúmeros de meus filhos que perderam a esperança nesse mundo reencontrarão a Verdade 

que não é desse mundo. 

O tempo está no cumprimento da Palavra, no cumprimento do Juramento e da Promessa, na 

Verdade. 

Como filhos do Amor, vocês podem ser apenas ele, e nada do que os assusta ou limita-os. 

O Amor vem convidá-los a não mais limitar-se na expressão do Amor, a não mais limitar-se 

devido ao olhar do outro, que apenas é você mesmo. 

Os filhos da Verdade não podem sofrer qualquer alteração da Verdade, doravante. 

Eu repito, quaisquer que sejam as aparências, não sejam enganados por elas, mas escutem a 

verdade de seu coração, não aquela de sua pessoa, mas aquela da Eternidade. 

O efêmero morre, a Eternidade desperta. 

Qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam seus percursos, nutram-se do Amor que 

vocês são, é a única nutrição que é digna e íntegra. 

Porque, sem Amor, porque, ao manter o medo do Amor, vocês apenas poderão observar 

conflitos cada vez maiores, cada vez mais vastos, enquanto, no Amor, o medo afastar-se-á de 

vocês para sempre, mesmo neste período antes de meu Apelo. 

A Vida livre é livre de qualquer forma, de qualquer laço. 

Apenas a co-criação e a alegria estão presentes. 

A sombra não pode existir, o sofrimento tampouco. 

Tudo é criado pelo Amor e no Amor, como um jogo da consciência, mas um jogo que é Alegria, 

que não é, absolutamente, assimilável ao que se vive nessa Terra, exceto, é claro, se vocês já 

encontraram o que vocês são. 

O Manto Azul da Graça que eu venho depositar sobre seus ombros será seu estandarte de 

Amor e da certeza de minha Presença, antes mesmo, de meu Apelo, não mais por momentos, 

mas de modo bem mais definitivo. 
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Lembrem-se: não há mais barreiras. 

As embarcações da Confederação estão presentes por toda a parte em seus céus, visíveis aos 

seus olhos de carne, em testemunhos cada vez mais inumeráveis. 

Então, decidam-se. 

Digam «sim» à Eternidade, digam «sim» à vida eterna, digam «sim» à alegria do Amor. 

Digam «sim» à Vida, não uma vida amputada, que se inscreve entre um nascimento e uma 

morte, mas uma vida na qual cada instante é um novo nascimento e na qual nenhuma morte 

pode existir, nem mesmo ser imaginada. 

Nesse momento mesmo, na embarcação-mãe na qual eu estou com minhas irmãs Estrelas, 

nós queimamos de Amor por vocês, nós queimamos de Amor por reencontrá-los, enfim, tal 

como vocês são. 

Nosso coração dança, a partir do instante em que observamos o que desperta sobre a Terra. 

É, realmente, um parto. 

Uma vez passadas, em geral, uma mãe esquece-se das dificuldades do nascimento, e o filho 

também. 

Então, sim, vocês estão dando à luz de si mesmos. 

Então, sim, cada vez mais numerosos, vocês descobrem e vivem o Amor incondicional, que 

não se embaraça com qualquer convenção, afetiva, moral, social, que é independente do 

ambiente, de sua riqueza ou de sua pobreza material. 

Isso permite a vocês relativizar, primeiro, e, em seguida, esquecer-se de tudo o que passou, 

tudo o que morre, porque a Luz não permite outra coisa que não a Vida e o que morre nada 

mais é do que a ilusão. 

Inúmeros de vocês tornam-se vivos nesses dias, e descobrem, com contentamento, o Amor 

incondicional. 

Sua força está aí. 

É a força que move as dimensões, é a força que move todos os atos criativos. 

Lembrem-se de que vocês não têm qualquer guerra a realizar, vocês têm apenas que ver 

quem vocês são, e isso vai tornar-se cada vez mais fácil. 

Se isso lhes parece, ainda, complicado, é, simplesmente, porque vocês devem depositar os 

fardos, aqueles que restam, ainda, e que os impedem de ver e de viver. 

Aí onde vocês estão, hoje, é o bom lugar. 

Alguns de vocês podem, ainda, reajustar-se por mudanças brutais, mas, onde quer que 

estejam, o Amor toca-os e o Amor tocará vocês, e abrasa, em vocês, essa alegria inextinguível 

do Amor revelado. 

Vocês se reconhecerão, então; vocês se reconhecem, mesmo, já. 

E lembrem-se de que os obstáculos que podem encontrar-se, ainda, em seu caminho, nada 

são. 

Eles são apenas oportunidades ou, mesmo, pretextos para reencontrar-me. 

Como eu disse, eu nada venho pedir, eu venho para oferecer-lhes o Manto Azul da Graça. 

Mesmo para aqueles de vocês que nada viveram da supraconsciência, das vibrações, eu nada 

lhes peço, porque eu lhes ofereço tudo, na medida em que vocês se oferecem ao Amor. 

Amar, na superfície desse mundo, com esse Amor incondicional, é bem além do simples 

julgamento, é ir bem além, é ver apenas o Amor. 

Não como aquele que não quereria ver a realidade desse mundo, mas que, justamente, graças 

à realidade desse mundo, vê apenas o Amor, porque nada mais há. 
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O medo do Amor, então, deixará vocês, assim como o que pode restar, ainda, de seus hábitos, 

de suas crenças, de seus medos. 

Vocês verão que não há qualquer sombra em vocês, e lembrem-se de que o que vocês veem 

no outro, como sombra, é, de fato, apenas o reflexo do que vocês são. 

Ao vê-lo, real e concretamente, isso, aí também, mudará, radicalmante, seu modo de vivê-lo. 

Cada um de vocês é importante, hoje, qualquer que seja seu posicionamento, qualquer que 

seja o Amor, revelado ou não. 

Cada um de vocês beneficia-se de um igual Amor e de uma igual Luz. 

Os obstáculos nada são, o Amor apaga tudo, o Amor perdoa tudo, o Amor suporta tudo. 

Vocês vão vivê-lo e vocês o vivem, já. 

E o conjunto de meus filhos não poderá fazer diferentemente do que aquiescer a isso, mesmo 

se existam, ainda, filhos rebeldes, se posso dizer, até extremistas, que defenderão, de algum 

modo, o que já está obsoleto e morto, mas mesmo isso, não é importante, porque eles terão 

vivido o que há a viver após o meu Apelo. 

Inúmeros de vocês, eu já os chamei, há numerosos anos. 

Hoje, eu não tenho mais necessidade de chamá-los, mesmo se vocês forem chamados, como 

todo mundo. 

Vocês têm apenas necessidade de deixar-se recobrir por meu Manto Azul da Graça, de dizer 

«sim» ao Amor, sem qualquer condição, sem qualquer interrogação, e, instantaneamente, o 

Amor incondicional emergirá, porque a Luz está por toda a parte, o que quer que queiram fazê-

los crer e fazê-los viver. 

Como os últimos intervenientes disseram, desta vez, e durante esses tempos da Terra, tudo 

isso se instaura e está, já, no lugar. 

Nós esperamos, nós, como vocês, a vinda do sinal visível por todos, antes que eu me dirija a 

vocês e que o conjunto da Confederação apresente-se a vocês, inundando seu céu, 

literalmente, de embarcações e de Luz, mostrando a futilidade daqueles que se opõem com 

meios ridículos em relação à força do Amor. 

Então, nós realizamos, agora, se quiserem, aqui como quando vocês me lerem, um momento 

de oração silenciosa, para que o Manto Azul da Graça revele-se a vocês, como eu me revelo a 

vocês, e como vocês se revelam ao Amor. 

… Efusão… 

Aí, no silêncio unificado de nossos corações, revela-se o milagre do Amor. 

As doze Portas de sua Jerusalém interior entoam o canto da Liberação. 

… Silêncio… 

Você que me ouve, você que me lê, escute e acolha. 

Eu lhe ofereço tudo. 

Eu o restituo à totalidade de si mesmo. 

… Silêncio… 

Você, que se tem aí, comigo, experimente, com seu coração, o que você é. 

… Silêncio… 

E aí, nesse instante, onde quer que você esteja, eu estou com você. 

… Silêncio… 

Deixe a Alegria preenchê-lo, é o que você é. 

Todo o resto vai tornar-se acessório, tanto em sua consciência como em sua vida. 

… Silêncio… 
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Eu o amo, e eu o amarei, quer você queira ou não, nada mudará, porque uma mãe apenas 

pode amar. 

… Silêncio… 

Eu venho consolá-lo, se você tem necessidade de ser consolado, para que você esvazie suas 

lágrimas em meu coração e que elas sejam secas pelo Fogo do Amor. 

Você sente isso? 

… Silêncio… 

Seja, realmente, agora, seja, realmente, o que você é. 

Nada há a tornar-se, porque viver isso é viver o Todo. 

… Silêncio… 

Meu filho, meu amado, eu abençoo sua Presença, aqui, eu abençoo sua Presença que leu e 

ouviu, e eu lhe ofereço o Amor que você é. 

Meu filho, meu amado, eu já o chamo. 

Eu o chamo à Vida. 

Eu o aperto, agora, em meu coração, para desapertar os temores do medo desse mundo e do 

que pode, ainda, ter medo. 

Eu o abençoo, também, no Filho Ardente do Sol que você é, você, revestido de seu corpo de 

Glória e imortal; eu o saúdo como Eternidade, como Estrela revelada, porque eis que vem o fim 

da noite. 

Uma nova aurora levanta-se sobre a Terra, sobre uma Terra regenerada, na qual você terá a 

liberdade de colocar-se sem obstrução, de ir e vir onde quer que você queira e onde quer que 

seu coração leve você. 

Então, sim, eu saúdo sua Luz, eu saúdo sua bondade, porque eu sei que meu Manto Azul 

apenas pode magnificar sua bondade, sua benevolência e seu sorriso. 

Talvez, eu esteja, já, aí, em seu coração. 

Eu estarei aí, de todo modo, se não for hoje, será amanhã. 

E, se não for amanhã, será, o mais tardar, antes do Natal. 

Você saberá, seu coração já sabe, sua cabeça vai apreender, muito rapidamente 

Não poderá mais haver a mínima dúvida, já não há mais a mínima dúvida. 

Eu o amo, e vá na paz, no amor da Verdade e na verdade do Amor. 

Eu me inclino diante de você. 

Até breve meu filho. 

  

… Silêncio… 

 

 

CRISTO 

Eu os saúdo, filhos da Fonte Una, eu sou Cristo. 

Paz a vocês, Paz sobre vocês e Paz em vocês. 

A contagem regressiva do tempo terminou, não é mais tempo de contar nem de contar 

regressivamente o que quer que seja. 

Em um tempo curto, eu virei lavar, de maneira definitiva, suas vestes de Luz. 
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Eu não vou fazer grandes discursos, nem mesmo propor o que quer que seja que não a sua 

Presença e a minha Presença reunidas, no mesmo Coração Sagrado, do qual provém toda 

alegria e todo contentamento. 

Eu venho anunciar o reino do Amor, que não tem nada a ver com o que é efêmero, porque o 

Amor pode apenas ser eterno, em sua Liberdade e em sua manifestação. 

Eu estou, doravante, com vocês, como sempre estive, mas que a ilusão do tempo impediu-os 

de viver, de maneira infinita. 

Eu venho soar, em vocês, o tempo da Ressurreição. 

Eu venho saciar seu coração e consolar o que deve sê-lo, para que nenhuma lágrima venha 

obstruir a liberdade do Amor. 

O que deveria ser cortado foi. 

O que resta a cortar será iluminado pelo Fogo do Amor, e isso é agora. 

Não é mais tempo de contar o tempo, é tempo de soltar e de restituir a ilusão a ela mesma. 

Eu me dirijo ao coração de cada um, tanto aqui como por toda parte. 

Assim, eu receberei cada um de vocês, no último tempo da purificação e da Ressurreição. 

Mas desde já eu os convido a confiar-me seus últimos fardos, seus últimos pesos, suas últimas 

dificuldades. 

Eu venho realizar o que foi anunciado há mais de dois mil anos. 

Vocês entraram, efetivamente, de pleno coração, no tempo do fim dos tempos, aquele que não 

conhece qualquer tempo, que conhece apenas a magnificência do Amor, da Alegria e da 

Verdade. 

Quem quer que vocês sejam, qualquer nível que vocês pensem, ainda, ser ou não ser, eu me 

dirijo ao que queima em seu Templo e que consome o que pode restar de ilusão. 

Eu venho realizar o retorno da Terra à sua verdade eterna. 

Ouçam bem, além do que é pronunciado e do que é dito. 

Cada vez mais numerosos entre vocês irão sentir e experimentar a verdade do que está aí, 

ancorado na carne, ancorado no núcleo da Terra. 

Vai ecoar em vocês o hino eterno do Amor, para que nunca mais possa prevalecer a mentira. 

Onde quer que vocês olhem no exterior de si, seu coração vê apenas desordem, conflito e 

mentira. 

Eu venho restabelecer a verdade do Amor, que não pode esconder-se por trás de qualquer fato 

e qualquer palavra. 

Eu me dirijo a vocês e a cada um, para que se coloquem em sua verdade, no coração. 

Eu venho convidá-los a dar, a dar-se e a tudo dar, a manter apenas o que é eterno, o que é 

verdadeiro, o que os nutre em verdade. 

Vocês entraram na visão por seus próprios olhos, do que foi enunciado pelo bem amado João 

e pelos inumeráveis profetas que os preveniram, que os alertaram, para despertarem do 

pesadelo da mentira, do pesadelo da pessoa. 

O tempo do Amor está decretado sobre essa Terra de maneira visível e tangível, o que quer 

que digam aqueles que mascaram a verdade. 

Não há mais urgência, uma vez que tudo está consumado e desvenda-se sob os seus olhos, 

em vocês, se vocês aceitam ver-se tal como são e não tal como o mundo fez a vocês. 

Eu venho revelar, de maneira evidente, seu Reino de Eternidade, seu Reino de Coração, que 

nada tem a ver com as regras e convenções de seu mundo, que não é seu mundo. 

Tudo foi cortado. 
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Tudo o que é morto, já está morto, mesmo que não o saiba. 

Enquanto vocês, filhos do Um, vocês estão vivos. 

Não dessa vida que se escoa e que foge, mas da vida eterna, da vida verdadeira e da vida no 

Amor. 

O que quer que vocês pensem, do que quer que duvidem, o que quer que tenham vivido, nada 

retenham. 

Tenham-se em pé, na luz eterna do Amor. 

Muitos de vocês, onde quer que estejam, vivem, nestes dias, a paz inefável do Amor, mesmo 

se não possam, ainda, aí colocar as palavras certas. 

Por seus sentidos, por sua inteligência, por sua interioridade, pelo que é dado a ver no 

espetáculo desse mundo, não há outra saída que não a revelação do Amor e da eternidade da 

Vida, que nada tem a ver com o que é chamado vida, tal como ela é vivida aqui, nesse mundo. 

É tempo, doravante, de encerrar o tempo da morte porque, em definitivo, nada morre que não o 

que faz apenas passar, o que faz apenas durar um espaço de determinado tempo. 

Esqueçam-se de todas as condições e mergulhem aí, onde vocês serão saciados, aí, onde 

nenhuma dúvida pode emergir, a despeito do que diz esse mundo e do que ele lhes mostra. 

Vocês descobrem que não há outra saída que não o Amor, que ignora, mesmo, toda noção de 

responsabilidade, de culpabilidade, de erro ou de memória, que em nada concerne ao Amor. 

Vocês são, doravante, os Filhos do Homem. 

O Caminho, a Verdade e a Vida, o Alfa e o Ômega. 

Onde quer que vocês se detenham ainda, vocês não poderão mais aí manter-se. 

Vocês devem desaparecer do parecer, aparecer no ser eterno, o que põe fim à miragem e à 

falta. 

Vocês não têm esforço a fornecer, vocês não têm esforço a fazer, nem mesmo crer em quem 

quer que seja ou em que quer que seja. 

Mergulhem, aí onde eu me encontro. 

Vocês serão regenerados, revivificados, não mais no fogo vital do desejo e do ego, mas no 

Fogo vibral da pureza e da beleza. 

É tempo de despojar-se de tudo o que não é eterno, de tudo que não se mantém diante da 

verdade do Amor. 

Os sinais do Céu e da Terra se tornarão palpáveis e tangíveis, onde quer que olhem. 

Esqueçam-se de toda espera e de toda esperança porque, justamente, tudo está consumado e 

não existe mais a mais ínfima distância entre vocês e a Verdade. 

Não há mais a procurar ou buscar o que quer que seja, porque o essencial já foi revelado, no 

mais profundo de cada Filho do Homem, em cada coração, mesmo no mais fechado à minha 

Presença. 

O Amor, doravante, nutre vocês, sacia-os e rega-os. 

Ele não vem de outro lugar que não do que vocês são, em verdade. 

O Amor revelado dá-lhes a ignorar as sereias da posse, as sereias da materialidade. 

Eu os preveni, há mais de dois mil anos: onde está seu Reino, qual é seu Reino? 

Vocês querem continuar, permanentemente, a esculpir a pedra, para ficar como a pedra, a 

mais perfeita que seja? 

Ou vocês querem reencontrar a liberdade do Fogo, a liberdade do Ar e da Água, a liberdade do 

Amor, que nada tem a ver com qualquer referência, qualquer quadro, de qualquer história ou, 

mesmo, de qualquer resgate? 
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Endireitem-se, em pé e orgulhosos de sua eternidade, na humildade em relação a esse mundo 

e na humildade da crença em uma pessoa. 

Tudo está consumado na carne. 

A carne da própria Terra assim o decidiu. 

Nutram-se do Amor. 

O resto tornar-se-á cada vez mais indigesto e intolerável, porque o Amor nada mais tolera que 

não o Amor, porque o Amor é a Liberdade. 

Onde vocês encontraram a Liberdade nesse mundo? 

A Liberdade não é um sonho nem um futuro, nem uma espera, ela é seu estado natural, que 

requer apenas jorrar, em vocês e de vocês. 

Não se deixem enganar pelas sereias daqueles que queiram prometer-lhes o que quer que 

seja de melhor amanhã, porque o melhor é agora, a cada sopro, a cada olhar. 

É isso que bate à porta, antes que eu venha lavar o que deve ser lavado, na consumação 

última dos tempos da Terra. 

Não é mais tempo de tergiversar, não é mais tempo de hesitar em face do Amor, é tempo de 

aquiescer. 

De dizer «sim» à verdadeira vida, de dizer «sim» à Liberdade, um «sim» franco e maciço que 

apenas pode estabelecer-se no próprio silêncio de seu ser. 

Assim vocês serão, todos, se o desejam, meus amigos. 

Um amigo inabalável, como vocês mesmos, na verdade do Amor. 

Em verdade, eu lhes digo, não há, mesmo, mais necessidade de serem dois ou três reunidos 

em meu nome, porque eu estarei ainda mais presente naquele que se dirige a si mesmo, na 

solidão e intimidade de seu coração. 

O Verbo fez-se carne uma primeira vez. 

O Verbo fez-se carne pela segunda vez, em cada filho do Céu e da Terra. 

A última Trombeta indica-lhes, tanto em vocês como à consciência do mundo, o tempo da 

redenção, o tempo da Ressurreição. 

Que outro tempo pode importar, em relação a esses tempos, que não se inscrevem em tempo 

algum? 

E que lhes dão a liberar-se do jugo do tempo, do envelhecimento e da morte. 

Eu não venho nem ordenar-lhes nem suplicar-lhes o que quer que seja. 

Eu venho apenas propor-lhes verificar, por vocês e em vocês, a verdade do que eu enunciei, 

para que cada sopro de sua vida, doravante, seja iluminado pelo Espírito de Verdade, pelo 

Espírito Santo e pela doação da Graça. 

Porque aí não há nem justificação, nem hipótese, nem contexto de espaço ou de tempo. 

Eu bati à porta, vocês me responderam. 

Agora, eu lhes respondo por minha vez: eu estou aí, bem além das palavras que vocês ouvem 

ou das palavras que vocês leem. 

Olhe. 

Olhe e veja o que você é. 

Não através das máscaras ou dos jogos de papéis desse mundo, mas, sim acima de todo jogo, 

toda função. 

O céu vai, em breve, desposar a Terra de seu Espírito fecundante e liberado. 

Isso está em curso. 
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Isso não sofre atraso algum, porque numerosos são aqueles que gritaram, bem ou mal, mas 

pouco importa, porque a Luz que vacila ou que desespera não pode deixar indiferente o Cristo 

em vocês, o que eu sou em vocês. 

Nada mais pode ser retido do que deve abater-se sobre a Terra e relevar-se da Terra. 

Tenham-se em pé. 

Não há mais qualquer pretexto que valha. 

Quer seja em seus corpos, quer seja em seus pensamentos, quer seja em sua vida limitada. 

O Ilimitado não pode mais esperar, não pode mais ser atrasado. 

O Coro dos Anjos, o som da Ressurreição chega a vocês, e abate o que pode restar de 

muralhas do mental, da adesão a qualquer história e a qualquer cenário. 

Eu venho pôr um ponto final no cenário dos possíveis, para que a evidência do cenário único 

de sua Ressurreição dê-se a ver e a viver no íntimo, no silêncio e no canto da Vida. 

O canto da morte não tem mais influência em vocês. 

Ele tinha por nome: dinheiro, mentira, moral e crenças. 

Eis vocês, regenerados e ressuscitados. 

Nada mais há a aperfeiçoar, porque o Amor é mais do que perfeito. 

Nada mais há a tentar mudar, tanto nesse mundo como na ilusão de sua pessoa. 

O Amor os quer plenos e inteiros, plenos e em pé, no espaço em que nenhum lamento pode 

surgir ou, mesmo, ser evocado; a Alegria torna-se, então, felicidade e sorriso perpétuos. 

O que vocês esperam, ainda, desse mundo? 

O que vocês esperam, ainda, de qualquer satisfação de desejos efêmeros, enquanto o único 

desejo que sobe nada mais é do que a alegria do coração? 

Só o que resiste será abatido pelo incondicional do Amor, não em um combate, mas em uma 

evidência. 

Olhem em vocês, porque essa evidência já está aí. 

Quaisquer que sejam seus projetos, quaisquer que sejam suas ambições, qualquer que seja 

sua vida, o que está aí é o Alfa e o Ômega, que não sofrem discussão alguma, condição 

alguma e limite algum para a expressão do Amor. 

Eu voltarei – como eu havia dito – como eu parti. 

Não me vejam em qualquer corpo que se glorificaria de ser eu, mas, em contrapartida, vejam-

se, em cada um, como em si mesmos. 

Porque é a única verdade, e ela não tem necessidade de declaração, ela se encontra no 

silêncio e na humildade. 

Vocês podem entregar-me tudo o que os obstrui, tudo o que os sufoca e, então, eu os 

restituirei a si mesmos, acima de todas as aparências e acima de todos os sofrimentos que não 

lhes concernem. 

Amar e servir, nos tempos em que não há mais tempo, é andar em meus passos, é 

reconhecer-se em mim, no silêncio do coração, no ser, como no não ser, na ação exata que 

não é realizada por cálculo, qualquer que seja, mas que é realizada pela própria Graça. 

Filho do Um e Filho do Homem, não é mais tempo de despertar por momentos, quando isso o 

arranja, mas tenha-se em pé todo o tempo em que esse tempo desaparece. 

Afirme o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Afirme o Alfa e o Ômega. 

Você não tem necessidade de palavras, nem de parecer, nem de convencer, você tem apenas 

que ser… o Filho do Homem. 
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Então, você sentirá seu coração elevar-se, ao mesmo tempo em que a alegria aparece na 

superfície de seu ser, como na superfície de todas as relações. 

Isso é agora, porque isso está na ata no mais alto dos céus e no mais profundo da Terra. 

Você, Filho do Homem, em pé em sua eternidade, eu o abençoo. 

Não, unicamente, agora, você que lê você que escuta, mas em todo tempo, porque o Amor não 

conhece o tempo. 

Ele é, mesmo, se se pode dizer, o inimigo do tempo. 

O tempo pertence a Satã, àquele que o confinou. 

Eu venho liberar o tempo, que é liberado em vocês. 

Eu venho liberar o espaço do que estava compartimentado e separado em vocês. 

Mas não se enganem: eu já estou aí, porque tudo provém de mim, e de vocês. 

O que é pó retornará ao pó. 

O que é falso desmorona com cada vez mais estrondos, o que libera, sempre mais, o canto do 

Amor. 

A cena do mundo joga-se em você, o que lhe dá a ver aquele que se opõe ao que você é. 

Isso é iluminado, isso se torna manifesto, porque ninguém poderá mais ser enganado quando o 

canto do Amor ecoar no mais profundo do Céu e no mais profundo da Terra, que ressoa em 

cada uma de suas células. 

Você será, então, seu único juiz. 

Onde quer que você se tenha, aqui como por toda a parte na Terra, no íntimo de seu coração 

você não estará mais, jamais, isolado e separado, mesmo se você ainda não me conheça ou 

não tenha me reconhecido, em qualquer estado de seu ser efêmero. 

Esqueça-se disso. 

Eu estou em sua eternidade; eu sou ainda mais do que o que você pode acreditar ser ou 

esperar ser; eu sou o Espírito, como você o é. 

Você tem mantido sua casa limpa, ou, pelo menos, tentou. 

Não se atrase mais em qualquer limpeza que seja, porque o Amor é o limpo em ação, que não 

tem necessidade de seu esforço agora, mas que apenas tem necessidade de sua rendição, 

sem condição, à sua própria eternidade. 

Você ali encontrará, ou você ali encontra, nesse momento mesmo, tudo o que é indispensável. 

O Amor é todas as respostas e todas as alegrias verdadeiras, porque elas não cessam, jamais. 

Então, eu abençoo sua Presença e minha Presença em você, como eu abençoo sua Presença 

em meu coração. 

No coração do Um, no Coração Sagrado da Verdade, nós nos temos, retos e em pé. 

E sinta, aí, logo, o que você é. 

Esqueça-se de todo parecer, esqueça-se de todo erro e, mesmo, de tudo o que tem 

necessidade de reparação. 

Desperte de todo sonho ou de todo pesadelo. 

Saia de todo jogo. 

Então, Cristo, em você, limpará o que você pensa ter necessidade de limpar, de pacificar ou de 

purificar. 

Não é mais tempo de jogar nisso, é tempo de viver, porque o tempo é para o Amor, porque a 

própria noção de tempo desmorona quando o Alfa e o Ômega reúnem-se. 

Então, eu o abençoo e eu o prezo. 
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Ao ver-me em você, você se vê em mim, sem distância e sem pudor. 

O tempo sem tempo é o tempo do autêntico e do verdadeiro. 

Assim, eu o abençoo, por três vezes. 

O tempo chegou de tudo entregar-me, para que tudo lhe seja entregue. 

Assim, você é a Graça liberada de todo jugo e de toda dúvida. 

Venha, eu o espero. 

Venha a mim, como eu vim a você. 

Ponha seus passos em meus passos, e ponha seu coração em meu coração, como eu mesmo 

o faço. 

Perceba, nesse tempo, a inutilidade das palavras, e deixe exprimir-se a gratidão espontânea de 

seus reencontros consigo mesmo. 

Pela verdade do Verbo encarnado, você se liberta, você mesmo, de toda ilusão de morte e de 

tudo o que é limitado. 

Para você que me ouve, para você que me lê, para você que me espera ou para você que não 

crê em mim, abandone tudo isso e viva-o. 

Não há distância. 

Dê-se à vida, como eu me dei à Vida. 

Onde é seu Reino? 

Ele é desse mundo? 

Ele é de outros lugares? 

Cabe a você decidir. 

Mas decida, agora. 

Você não pode mais enganar a si mesmo, nem se ludibriar nem ludibriar ninguém. 

Você não pode mais mascarar-se para o Amor. 

Não há mais incertezas, porque o tempo do fim é certo. 

Junte-se a mim e junte-se a você, aí, onde nós estamos, ambos, na Eternidade, no Espírito de 

Verdade. 

Meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu amado, eu me dirijo a você: «Quem é você?». 

Toda resposta que você poderia fornecer não é a verdade, porque você é você mesmo, além 

do ser, você é a própria Fonte do Amor. 

Assim como eu havia dito: «Eu e meu Pai somos Um.». 

Eu o convido a dizê-lo, porque é o que se vive. 

A Água do céu, que aporta o Fogo do Espírito, derrama-se em seu céu interior. 

Você não tem mais que ficar na cruz, mas ser esse Coração Glorioso, o que você é. 

Eu o abençoo, então, por três vezes, e pela terceira vez, você, que lê, e você, que escuta, você 

que está aí e você que está por toda a parte. 

Você é o canto do Amor que canta em você. 

Eu lhe dou a minha Paz, como eu me dei à Vida, e eu acolho a sua Paz, quando você se dá à 

Vida, no Alfa e Ômega. 

Escute aquela que, na história, foi nomeada minha Mãe, que é nossa Mãe, de todos. 

Seja verdadeiro, porque você é a Verdade. 

Eu recupero, agora, seu coração, o coração de cada um, porque aí não há mais necessidade 

de palavras, não há mais necessidade de discursos. 

O Verbo fez-se carne, ele se torna o silêncio para esse mundo. 
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… Silêncio… 

Eu o amo, onde quer que você esteja. 

E esse Amor tornar-se-á cada vez mais ardente, ao juntar-se a mim, quando eu me junto a 

você, e é agora. 

Eu o amo, para a Eternidade e na Eternidade. 

Eu lhe digo até sempre, e eu me calo agora, para cantar em você. 

 

 

PHILIPPE DE LYON 

Eu sou Mestre Philippe de Lyon. 

Irmãos e irmãs presentes na superfície dessa Terra, eu me dirigirei a vocês como 

Melquisedeque da Terra. 

Permitam-me, primeiramente, no silêncio do coração, abençoar sua Presença, abençoar sua 

leitura ou sua escuta. 

… Silêncio… 

Como lhes havia sido anunciado, há algumas semanas, e como tem sido perceptível para 

inúmeros de vocês, os eventos atuais da Terra, de qualquer natureza que sejam, dão-lhes a 

observar, tanto na consciência como nos eventos que sobrevêm na cena social, na cena física, 

nesse momento mesmo, na Terra, leva-os, de maneira definitiva, a posicionar-se no medo ou 

no Amor. 

Porque, em definitivo, o processo da Ascensão que se desenrola, nesse momento mesmo, 

conduz vocês, em seu Face a Face, a experimentarem, vocês mesmos, experimentarem, em 

relação a si mesmos, mas, também, eu diria, de uma maneira muito ampla, em relação à 

sociedade, em sua totalidade. 

O que se desenrola e que se desenrolará, de maneira cada vez mais intensa e evidente para 

cada um é, muito exatamente, o que deve desenrolar-se até o momento em que ecoará o 

Apelo de Maria, que os leva, então, a posicionar-se, a situar-se, a colocar-se no espaço que é 

o seu para viver, cada um de vocês, o que há a viver em relação a um conjunto de 

circunstâncias, um conjunto de eventos e de elementos coletivos que impactarão e ressoarão 

em vocês, conforme seu posicionamento individual no Amor ou no medo. 

Nosso Comandante havia dito, há muito tempo, assim como os Arcanjos, que, em definitivo, 

existe apenas o medo ou o Amor, e que o que se desenrola, na tela de sua consciência, 

mesmo em suas atividades nesse mundo, faz apenas refletir – e, isso, com uma exatidão cada 

vez maior, doravante – seu posicionamento no Amor ou seu posicionamento no medo. 

Vocês estão nos tempos nomeados, na Bíblia, «reduzidos», nos tempos nomeados de 

Apocalipse ou Revelação, em sua fase final, que corresponde, nesse texto, ao que havia sido 

nomeado de a sexta e a sétima Trombetas. 

Assim, a cada minuto, doravante, tenham-se prontos, porque «Ele virá como um ladrão na 

noite», mas não sem ter-lhes dado a viver as premissas. 

Quer seja o que vocês olham, quer seja no que vocês vivem, interiormente, o processo é 

exatamente o mesmo. 

O que estava escondido desvenda-se, o que não era visto é visto, o que não era percebido 

torna-se perceptível, o que era ignorado por uma vontade deliberada da pessoa não pode mais 

escapar, qualquer que seja a intensidade, de sua vontade. 

O tempo não é mais para a preparação do que quer que seja, porque o que há a preparar, 

quando a Eternidade desvenda-se, em majestade, e estrondosamente? 
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Há apenas, de algum modo, que aderir ou não aderir ao que se desenrola na tela de sua 

consciência. 

Quer seja o contato com um ser da natureza, quer seja o contato com a doença ou com o 

desaparecimento de um próximo, ou seu desaparecimento, quer seja, então, em eventos 

felizes ou infelizes, a Vida chama-os a situar-se. 

E, além do medo ou do Amor, define-se, em você, uma questão: «O que você quer ser?». 

Você quer ser tudo ou você quer ser nada? 

Qual é sua aspiração, aquela de sua pessoa, aquela da alma, se ela ainda está aí? 

A Luz vem perguntar-lhes, por Sua Inteligência e pela própria vivência de vocês: «O que você 

quer ser ou não ser? 

O que você reivindica, na superfície desse mundo? 

Qual papel você tem? 

Você prefere fazê-lo ou sê-lo? 

Você prefere a vida nesse mundo ou a vida na Eternidade? 

Você tem medo de perder sua vida ou você está pronto a perdê-la para reencontrar, pela 

Ressurreição, o que você é, de toda eternidade, e que nada conhece desse mundo? 

O conjunto de processos que se desenrola sob os seus olhos, sob os seus sentidos, tanto em 

vocês como em seu exterior, eu repito, resume-se, essencialmente, à resposta a aportar: o 

medo ou o Amor. 

Observem, também, uma forma de aceleração e de dissolução paralela do tempo e da 

causalidade. 

O tempo é uma ilusão induzida nesse mundo, nada mais. 

Você está pronto a permanecer «vivo», o que quer que você perca ou o que quer que você 

ganhe? 

Você está pronto a sair de tudo o que você construiu, elaborou e criou, em todas as partes de 

sua vida, em todas as partes de seu ser? 

Pode-se dizer que Cristo já bateu à sua porta, e a iluminação dá-lhes a ver se sua casa está 

limpa ou se ela está, ainda, obstruída com supérfluo, com apegos, crenças. 

A Verdade e Cristo querem-nos nus, com a nudez daquele que não tem necessidade de 

adornar-se com qualquer ilusão nem com qualquer representação, nem com qualquer papel a 

manter. 

Você quer e aceita nada ser na superfície desse mundo, para reencontrar a totalidade de sua 

eternidade? 

Comece a ver isso sem colocar-se, eu diria, mesmo, a questão. 

Pela evidência do que se desenrola em seu corpo, em sua vida, em seu país e em todas as 

relações que você estabeleça, quer elas se situem ao nível do âmbito social, quer elas se 

situem em sua própria interioridade ou, ainda, em qualquer relação entre vocês e um elemento 

desse mundo, quer ele seja personificado ou não. 

O tempo chegou de viver a integralidade do Amor, não tanto como uma busca, não tanto como 

uma esperança, não tanto como um futuro, mas, sim, como a realidade tangível do instante 

presente, de seu próprio sopro e de sua própria vida. 

Não é mais tempo de procurar explicações, justificação ou álibi; é o tempo de serem 

verdadeiros, porque o Amor é a única coisa que pode ser verdadeira aqui, na superfície desse 

mundo. 

Todo o resto são apenas ornamentos que visam camuflar, esconder ou desviar a realidade do 

Amor. 
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A Luz pergunta-lhes, doravante, cada vez mais, de maneira expressa e intensa: o que vocês 

são, a que vocês estão, uns e os outros, identificados? 

Vocês se deixam levar pela emoção coletiva? 

Vocês se deixam levar pelo que se diz em seu exterior? 

Ou vocês permanecem estáveis, o que quer que se produza, o que quer que advenha, tanto 

em seu interior como em seu exterior? 

Vocês estão, ainda, presos nos jogos diversos e variados, nos papéis e nas funções que são 

os seus, ou, então, quaisquer que sejam esses papéis e essas funções – indispensáveis no 

desenrolar desse mundo – vocês têm a consciência de que estão nesse mundo, mas que 

vocês não são desse mundo? 

Não existe qualquer elemento de sua vida, nem qualquer elemento de seu corpo que possa 

permanecer e ficar ao abrigo da efusão da Luz, da Ascensão, o que provoca, por vezes, 

reajustes e reequilíbrios importantes e, em outros casos, uma aquiescência, um «sim», cada 

vez mais franco e maciço, à realidade do Amor incondicional, à realidade da Verdade que não 

é desse mundo. 

Vocês estão prontos a ter-se em pé, o que quer que seu corpo diga, o que quer que seu país 

diga, sem, jamais, opor-se, sem, jamais, entrar na dualidade e, portanto, manter seu 

alinhamento à Verdade, seu posicionamento no Coração do Coração, que assinala a 

autenticidade do que vocês vivem? 

Porque, de maneira iminente, nenhum elemento desse mundo nem qualquer elemento invisível 

– ou, mesmo, que se tornou visível recentemente – poderá mais ser de qualquer ajuda nos 

momentos de basculamento de sua consciência e da Terra. 

Vocês veem, ao seu redor, no trabalho, certo número de forças. 

Essas forças, visíveis nesse mundo ou, pelo menos, percebidas em seus efeitos, podem 

resumir-se apenas a duas forças antagônicas e opostas: a força do Amor e da Unidade e a 

força da divisão. 

Não percam, jamais, de vista que a divisão nasce apenas do medo e não de uma vontade de 

divisão, e que os erros coletivos desse mundo, na gestão da sociedade como na gestão da 

Terra, jamais levaram em conta a verdade do Amor; eu diria, mesmo, exatamente o inverso, é 

oposto ao Amor. 

E, hoje, cada um de vocês, em sua vida, vê-se proposto e servido, pela Inteligência da Luz, a 

circunstâncias, a relações, a eventos que lhes permitem – qualquer que seja a dureza – 

encontrar, em si, as capacidades para vencer e superar o que possa parecer, ainda, relutante 

ao Amor incondicional e incondicionado. 

Não estigmatizem qualquer atitude, nem em si nem em seu exterior. 

Vejam, cada vez mais claramente, o que vocês têm a viver. 

Vejam, cada vez mais claramente, as forças que estão no trabalho nesse mundo, atualmente, 

mas não participem de nenhuma, porque elas concernem, todas, à exploração e à 

manutenção, até o último limite, de uma forma de dualidade, de uma forma de predação cada 

vez mais concreta pela manipulação das multidões, pela manipulação dos países e pelas 

manipulações do que eu nomearia «o adversário». 

Isso pertence à história desse mundo porque, para aqueles de vocês que tocaram o indizível 

de Cristo, o indizível do Absoluto, vocês sabem, pertinentemente – por tê-lo vivido – que esse 

jogo do bem e do mal tem apenas um tempo, e não concerne, em nada, ao processo 

ascensional que se desenrola em vocês, atualmente. 

Anciões, Estrelas, Arcanjos comunicaram-lhes, cada um por seu turno, durante um ano, 

elementos propícios para viver a Liberdade; quer seja a Dança do Silêncio, quer seja o Kriya 
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Yoga, quer seja o contato com os povos elementares ou com as entidades da Luz livre, isso 

não faz diferença alguma. 

Isso lhes permite ajustar-se à Eternidade e à Verdade. 

Retenham, também, como disse, não há muito tempo, «Nesses Tempos da Terra», por Teresa, 

que a humildade e a simplicidade são as garantias de sua Autonomia e de sua Liberdade 

interior. 

Se já não aconteceu, vocês serão numerosos a perceber, pelas próprias circunstâncias de 

suas vidas, o que não podia ou não queria ser visto, até agora, e que será, necessariamente, 

visto. 

Vocês entraram, diretamente, no Choque da Humanidade, ligado à própria Ascensão, 

propriamente dita. 

A confrontação da história e do que foi engramado como energias, como comportamentos, 

como hábitos nessa história desse mundo manifestam-se, hoje, com virulência. 

Assim é a ação da Luz, em sua revelação final. 

Na hora em que vocês são cada vez mais numerosos a perceber o invisível, sem sempre ter as 

explicações dele ou, eu diria, mesmo, dessa forma de causalidade, lembrem-se, sempre, de 

que, para além de toda manifestação da Luz, mesmo as mais autênticas e maravilhosas, há a 

Verdade, e a Verdade não pode, jamais, ser concomitante, nesse mundo, à vida, tal como 

vocês a conhecem. 

A Vida chama-os, onde quer que vocês estejam, a voltarem sua consciência para si mesmos, 

para ali encontrarem os recursos para a superação do que pode resistir, não como explicação, 

não como justificação, mas, unicamente, no Amor e na humildade. 

Desapareçam para si mesmos, a Vida convida-os a isso. 

Desapareçam para a ilusão de ser uma história, de ser uma profissão, de ser uma criança ou 

um adulto de tal idade. 

Desapareçam de tudo o que dura apenas um tempo. 

Não há melhor momento, eu diria, antes do Apelo de Maria, do que esses momentos nos quais 

se desenrola, sob os seus olhos como em sua carne, o combate, se posso exprimi-lo assim, 

entre o medo e o Amor. 

Cabe a vocês definir o que querem nutrir, cabe a vocês definir o que querem co-criar. 

Vocês vivem, agora e doravante, a intensidade disso, cada dia renovada e cada dia reforçada. 

Mais do que nunca, os ensinamentos que foram recebidos, há numerosos anos, durante as 

Núpcias Celestes, encontram atualidade, não para repassar as mesmas etapas, mas, sim, para 

delas viver a transcendência a mais completa, para a iluminação da Luz, para a iluminação da 

Eternidade, para a iluminação de Cristo. 

Enquanto seus céus começam a abrir-se, o que dá a ver manifestações cada vez mais 

tangíveis da Eternidade, como vocês sabem, inúmeros irmãos e irmãs, que eu qualificaria de 

adormecidos ou de hipnotizados, não podem aceitar nem mesmo ver o que é, no entanto, 

visível, e que não coloca qualquer questão, porque o medo está neles e vocês não poderão, 

em breve, encontrar qualquer argumento, qualquer justificação e qualquer energia para mudar 

isso. 

Só sua eternidade, manifestada pelo Coração Ascensional, por sua alegria sem objeto, será 

capaz, se posso dizer, de converter ou de recolocar no lugar o que está, ainda, invertido, sem 

qualquer vontade, sem qualquer explicação, sem, mesmo, estarem presentes. 

Vocês são engajados, uns e os outros, a não mais nutrir o medo e a deixar o Amor crescer, até 

o limite de sua consciência ou de sua supraconsciência. 

Muito em breve, vocês não poderão mais nutrir-se de outra coisa que não de Luz. 
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Muito em breve, vocês não poderão mais ser iluminados por outra coisa que não sua Luz. 

O que você teme ou o que você elaborou? 

Porque o que você elaborou, o que você teme ou o que você espera, agora, faz você sair da 

verdade do Amor. 

A Vida chama-o, e nós o chamaremos, cada vez mais frequentemente, a instalar-se no estado 

de contentamento, no qual tudo se resolve, quaisquer que sejam suas atividades e qualquer 

que seja o estado de seu país, de sua região, de seu corpo ou de sua família. 

Haverá – e há, já – para inúmeros de vocês, uma espécie de imperiosidade da Luz, que não é 

mais, simplesmente, um apelo ou uma injunção, ou um convite, mas uma injunção direta que 

lhes permite, no momento do Apelo de Maria, dizer, de maneira coletiva, que ninguém podia 

ignorar o que ia desenrolar-se, o que se desenrola agora, que é, em definitivo, apenas a 

resultante do medo e a resultante do confinamento desse mundo, mas, também, do mental 

humano – o mental humano, cujas linhas de predação foram, todas, mais ou menos dissolvidas 

pela ação da Luz, pouco ou muito antes da liberação do núcleo cristalino da Terra. 

Vocês tiveram, portanto, o equivalente a quatro anos, em termos terrestres, para repassar, em 

si, pelos quatro Elementos, pelas quatro linhagens, ilustradas, hoje, pelas linhagens estelares, 

mas, também, pelos reencontros realizados com os povos da natureza, os elementais. 

A Vida pergunta-lhe em que você vai apoiar-se. 

Você vai apoiar-se no fato de estar alojado, no fato de ter dinheiro, no fato de ter amigos, no 

fato de compreender, mesmo, o que se desenrola nesse mundo? 

Ou você vai apoiar-se, exclusivamente, no Amor incondicional e incondicionado, na Luz vibral, 

que nada tem a ver, eu o lembro, mesmo, com a história desse mundo como com sua história 

pessoal? 

A Luz virá, efetivamente, apanhá-los após o Apelo de Maria, ou durante ele, quer seja de 

maneira autônoma, por atração da Luz nos lugares da Terra que já passaram, se posso 

exprimir-me assim, à quinta dimensão. 

Vocês querem apoiar-se em outra coisa que não o Amor, o que traduz, assim, sua fé e sua 

evidência à Luz e na Luz em si mesmos? 

Não haverá outra questão. 

Quanto mais vocês entram no Coração Ascensional, menos vocês são afetados por qualquer 

circunstância que seja do efêmero. 

Quer sejam as necessidades fisiológicas, quer sejam as necessidades sociais ou as 

necessidades afetivas, tudo isso se afasta, não como uma recusa, mas, sim, como a evidência 

da instalação da Luz. 

É-lhes dado, hoje, a ver, real e concretamente, as forças que estão no trabalho nesse mundo, 

quer seja através dos representantes dos povos, os representantes das religiões, os 

representantes de não importa quais grupos sociais. 

Vocês querem permanecer nessa influência e querem aderir a essas influências, e a essas 

lutas, ou vocês se colocam, irremediavelmente, no Fogo do Coração e não no fogo do ego? 

Eu falava de técnicas que lhes foram comunicadas há agora um período de um ano; utilizem 

aquela que lhes pareça a mais adaptada, mas não se esqueçam, jamais, agora e doravante, 

que apenas o modo pelo qual vocês são transparentes, apenas o modo pelo qual vocês 

aceitam desaparecer para o efêmero dá-lhes a certeza da Eternidade. 

Qualquer conhecimento presente em sua cabeça não lhes serve mais para nada. 

Nenhuma Presença, mesmo da Luz vibral, terá, doravante, outro objetivo que não o de fazê-los 

penetrar o santuário da Eternidade no Coração do Coração. 
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Tudo isso vocês veem, de maneira intensa ou por pequenos toques, mas isso vai amplificar-se, 

de maneira desmesurada, a partir da instalação de seu mês de dezembro, e o que eu vou 

dizer, assim como o que outros vão dizer, aplica-se, é claro, a esse último mês de dezembro. 

Há, é claro, a história desse mundo, eu não voltarei à mudança de ano ou ao nascimento de 

Cristo, eu não voltarei, tampouco, a algumas datas festejadas na igreja católica ou em outras 

religiões, nesse mês de dezembro. 

O que vocês observam é apenas o resultado da história, mas vocês não são essa história. 

Eu venho, portanto, convidá-los a despojar-se, interiormente, de tudo o que é supérfluo, a não 

mais deixar livre curso a qualquer projeção que seja no futuro, a qualquer conceituação que 

seja do que vocês vivem. 

Eu diria, de algum modo, que vocês devem ser novos e virgens de toda informação e de toda 

história, para tornar-se disponíveis, inteiramente, ao tempo presente, o que quer que vocês 

tenham a efetuar que se desenrole, ainda, no tempo linear da Terra. 

Não existe qualquer emprego do tempo, mesmo o mais carregado, que os impeça de realizar 

sua Eternidade, inteiramente, doravante. 

Nada mais há, mesmo, a perguntar, nada mais há a esperar, há apenas que ser, o que quer 

que vocês façam, situados onde a alegria e a paz tornam-se seu atributo quotidiano. 

Vocês não têm necessidade de meditar, vocês não têm necessidade de chamar, uma vez que 

tudo isso já está presente aí, ao alcance do coração, ao alcance do sentido, para cada um, 

qualquer que seja o medo que o habita, ainda. 

Vocês entraram, portanto, de maneira coletiva, na cura final e na solução final que, eu os 

lembro, no plano histórico dessa Terra, reproduziu-se, já, certo número de vezes há mais de 

trezentos mil anos, quer vocês ali estivessem ou não. 

Hoje, vocês aí estão. 

Não procurem qualquer outro apoio que não o Amor e a Luz, mesmo se vocês tenham, ainda, 

necessidade de apoiar-se em alguém desse mundo ou de nossos mundos livres. 

Percebam, de maneira cada vez mais urgente, que tudo isso, em definitivo, é o mundo que 

está presente em vocês, e em nenhum outro lugar alhures. 

Não fiquem, unicamente, atentos aos sinais – eles são inumeráveis e evidentes –, não fiquem, 

unicamente, atentos ao que se desenrola em vocês, ao nível de seu corpo de Eternidade, pela 

Luz vibral, mas fiquem bem mais atentos ao estado de sua consciência manifestada nesse 

mundo. 

Não por temor, não por medo, mas, sim, como a evidência do que se desenrola em vocês e por 

toda a parte nesse mundo. 

Não há, na superfície desse mundo – e cada um de vocês, hoje, pode verificá-lo –, estado mais 

bem sucedido do que aquele no qual vocês nada são e que sua pessoa e que sua alma aceita, 

realmente, que ela é pó e que só o Espírito é eterno. 

E que o Espírito, sendo perfeito, em que teria ele necessidade de aperfeiçoar-se ou de evoluir? 

Percebam, agora, por sua vivência, a inépcia, mesmo, do conceito de evolução ou de melhoria 

do que é perfeito, de toda a eternidade, e que vocês são, de toda a eternidade. 

Todo o resto, em definitivo, são apenas histórias que têm apenas um tempo, e eu posso dizer 

que, mesmo a história que nós construímos juntos, que permitiu a ressurreição de seu corpo de 

Existência, nada é em relação à Ressurreição final do Espírito. 

Assim, como Cristo havia dito em Seu tempo, eu redigo: «Vocês estão prontos a tudo perder 

para tudo encontrar?». 

Não é questão de medo, porque aquele que tem medo nessa frase é convidado a ver o que 

está em seu coração. 
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O Amor não conhece o medo, porque o Amor não tem início nem fim. 

O Amor não conhece a pessoa, porque ela, também, tem um início e um fim. 

O Amor conhece apenas o Amor. 

Pode ser, é claro, percebido o combate de que eu falei anteriormente, pode ser percebida a 

desarmonia e o desequilíbrio, mas tudo isso tem apenas um tempo, e nada é em face do Amor. 

Testem, por si mesmos, quer seja a Dança do Silêncio, quer seja o contato, pedindo 

nossa ajuda; verifiquem, por si mesmos, a solidez da Eternidade e a inconstância do efêmero, 

quaisquer que sejam suas posses, qualquer que seja a plenitude de sua vida nesse mundo. 

Nenhuma plenitude desse mundo pode aproximar-se da plenitude do Amor. 

É tempo, agora, mais do que nunca, de rememorar-se do que vocês são, antes de qualquer 

história. 

Nada há de melhor para isso do que abandonar todos os quadros de crença, todos os quadros 

de referência, todos os quadros de percepção. 

É tempo de «lavar as vestes no sangue do cordeiro». 

Na cena desse mundo, onde quer que vocês estejam, em qualquer país que seja, desenrolam-

se apenas combates que têm apenas um tempo e que, em nada, concernem, nem de modo 

algum, ao que vocês são, em verdade. 

Então, mais do que nunca, a Luz vem perguntar-lhe: «Onde está você? Quem é você?». 

Coloque-se, sinceramente, a questão, antes de responder. 

Você é tal pessoa, com tal história, tal alegria, tal dor, ou você transcendeu, mesmo, o sentido 

de ser essa pessoa? 

Não como uma nova crença, mas, sim, como a única verdade tangível e definitiva do que é o 

Amor. 

Nosso Comandante havia dito que não havia mais cadeira onde sentar-se, que não havia mais 

nádegas a colocar. 

Eu diria, dito em outros termos, a nada mais se prendam de conhecido, respeitem, é claro, o 

que a vida dá-lhes a fazer e a viver, mas não fiquem paralisados, deixem a vida levá-los, 

deixem a Onda de Vida ou o Canal Mariano ou nossas Presenças levá-los a si mesmos. 

Nada temam, porque nada há a temer, exceto para aquele ou aquela que se considera, 

simplesmente, como uma pessoa. 

O que se desenrola na Terra, e que se desenrolará cada dia mais, é apenas a atualização da 

história e a solução da história, que permite a cada irmão e irmã humana, presente na 

superfície desta Terra, perceber. 

Ninguém poderá dizer que não sabia, mesmo se a Verdade lhe esteja mascarada até hoje. 

Não há erro na Luz, há erro apenas na pessoa e nesse mundo confinado. 

Sejam como a criança, inocente e sem reflexão, no que a vida apresenta-lhes a viver. 

Deixem, enfim, aparecer, em seu tangível, tanto a Inteligência da Luz como a co-criação 

consciente, como o Feminino Sagrado, como as diferentes manifestações da vida que vocês 

reencontram em sua casa ou alhures, quer sejam os povos elementares, quer sejam nossas 

Presenças ou, simplesmente, sua Presença. 

Habituem-se, se posso dizer, a sair do hábito. 

Habituem-se a sentir e viver a alegria, independentemente de qualquer circunstância, mesmo 

as mais nefastas, porque não há melhores momentos do que esses dias. 

Lembrem-se, também, de que, mesmo se não tenham as causas e os efeitos disso, nem 

mesmo a vivência, que o que se desenrola, em definitivo, é apenas a instalação do Amor que 

vem transmutar a matéria, e a Terra, e seu corpo, e sua consciência, e que todas as relações 

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2014/12/a-arte-vibral-ou-o-movimento-do.html
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que não são conduzidas pela Luz, tanto em vocês como em seu exterior, em suas relações 

pessoais ou em suas relações sociais, desaparecerão, sem exceção. 

Só restará em pé, e vivo, o Amor incondicionado e incondicional. 

A Luz chamou-os, uns e os outros, de múltiplos modos, ao longo desses anos. 

Cabe a vocês responder com a mesma intensidade. 

Não se deixem submergir pelo combate das forças em presença. 

Não se deixem atingir, mas não como uma medida de proteção, mas, sim, com Cristo à sua 

frente, atrás de vocês, ou o Amor, se preferem – ponham o Amor à frente. 

Nada deixem atrás de si, exceto o Amor. 

Aí onde vocês passam, o Amor está; aí onde vocês permanecem, o Amor instala-se; aí onde 

vocês resistem, o medo insinua-se. 

Isso concerne a tudo, não há um setor da vida, nesse mundo, em qualquer componente que 

seja, que poderá subtrair-se ao Amor. 

Vocês estão prontos a darem-se, a si mesmos, à sua Eternidade? 

Vocês estão prontos a deixar apagarem-se os rancores, os carmas, os medos, tudo o que 

resiste, e vocês vão aquiescer à sua Liberdade? 

Sua vida mostra-lhes, a cada dia, e ela lhes mostrará, de modo cada vez mais flagrante e 

evidente. 

Elementos foram-lhes comunicados, concernentes, eu repito, à respiração, diversos exercícios 

que lhes permitem aproximar-se, sempre mais perto, do Coração do Coração e, portanto, 

deixar emergir, em manifestação na superfície desse mundo, a Morada de Paz Suprema, 

testemunho inabalável do retorno à sua eternidade. 

Alguns de vocês, enfim, após terem esperado as mudanças que se produzem nesse momento, 

desviaram-se, simplesmente, porque alguns medos não foram identificados. 

Não tenham qualquer temor por ninguém, deixem a Luz assumir, de verdade. 

Sejam o testemunho do Amor, o testemunho de Cristo, e nada mais será necessário. 

Observem, em si, os momentos de adormecimento e os momentos do despertar, os momentos 

em que vocês entram em oração ou em meditação. 

Observem o momento no qual vocês basculam de um estado ao outro. 

Observem o que pode desenrolar-se em seus campos de energia, mesmo sutis, em sua 

consciência, qualquer que seja, os mecanismos e as engrenagens íntimas da passagem do 

efêmero ao Eterno. 

Na hora em que inúmeros de vocês vivam o que eu nomearia de «miniestases» idênticas, a 

não ser a duração, ao que se viverá após o Apelo de Maria, olhem o que lhes aportam esses 

momentos, que podem parecer-lhes, por vezes, contrários às suas atividades ou à sua vida. 

Olhem o que vocês retiram daí, olhem o que vocês experimentam depois. 

Isso lhes mostra a distância ou a coincidência que pode existir em vocês com sua eternidade. 

Observem, também, que, quanto mais vocês estão em coincidência com sua eternidade, mais 

os mecanismos nomeados de sincronia, fluidez da Unidade realizam-se, cada vez mais 

rapidamente, e de maneira cada vez mais flagrante. 

Não se atribuam, a si, qualquer mérito, porque vocês nada são na superfície desse mundo. 

É, justamente, para isso que vocês vivem o Todo, é, justamente, para isso que vocês acedem, 

por fragmentos ou de maneira permanente, à Paz Suprema. 

É daí que vocês acolherão, com bênção, o Apelo de Maria e a revelação de Cristo, assim como 

a mudança profunda e irremediável do corpo da Terra. 
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Lembrem-se de que não há esforço a fazer, bem ao contrário, eu diria que é o fim de todo 

esforço. 

É o momento no qual mesmo sua atenção e sua intenção desaparecem, na beleza da Luz, é o 

momento no qual você põe, real e concretamente, seu Espírito nas mãos da Fonte ou do Pai, é 

o momento no qual vocês veem as coisas desenrolar-se, mesmo os eventos ou as coisas as 

mais dramáticas para a pessoa, com a mesma intensidade de Amor em suas palavras, em 

seus olhares ou no que vocês captam de uma situação ou de uma relação, em qualquer escala 

que seja. 

O Comandante falou-lhes, em «Esses Tempos da Terra» e, já, algumas vezes, anteriormente, 

de momentos propícios ao mecanismo final da Ascensão, de maneira coletiva. 

O conjunto de sinais, o conjunto de vibrações está, agora, no momento preciso da vivência da 

Ascensão. 

Ao nutrir-se de sua eternidade, ao nutrir-se de Cristo, ao nutrir-se do Sol, vocês se tornam 

autônomos e não têm mais necessidade de atenção nem de intenção. 

Resta, simplesmente, a humildade. 

A integridade ou a questão da integridade não se coloca, mesmo, mais, como algo que não 

tem mais razão de ser, mas a humildade, aquela de entrar no mais profundo de si mesmos, 

coloca-os e deposita-os à beira de Shantinilaya, como dizem nossas irmãs orientais. 

É o momento no qual vocês se tornam tão pequenos como Cristo. 

Mais nenhuma ilusão poderá ser mantida em sua vida, como em sua própria percepção de si 

mesmos, em sua eternidade, e não haverá mais meio de pesar o pró e o contra ou de discutir 

consigo mesmo. 

Vocês estão nos momentos em que o intangível torna-se cada vez mais tangível, e o que era 

nomeado tangível, e real, a própria matéria, desaparece, não como um desaparecimento ou 

uma aniquilação, mas, sim, uma transmutação total da matéria e das leis da matéria, nas quais 

cada um tem um lugar, diferente do outro, mas na mesma verdade do Amor. 

Guardem, portanto, presente, em algum lugar em sua cabeça, que o Amor é, verdadeiramente, 

e de maneira cada vez mais evidente, a resposta para tudo, e que, se não há resposta, é que 

não há suficientemente Amor incondicionado e que seu amor é, ainda, condicionado. 

A Luz chama-os para sair, de maneira irremediável e definitiva, de todo julgamento, mas não 

os impede de ver a verdade, sem julgá-la. 

Como Cristo, vocês poderão, então, dizer, sem segundas intenções: «Pai, perdoe-os, porque 

eles não sabem o que fazem». 

Aí, e unicamente naquele momento, vocês terão saído, de maneira definitiva, de toda forma de 

manifestação da dualidade, estando, ainda, presentes na superfície desse mundo. 

Aí está seu aporte indispensável, vis-à-vis de si mesmos e vis-à-vis da humanidade, os 

humanos-almas, e do conjunto do que porta alma na superfície desse mundo. 

Não se deixem enganar com qualquer mentira, nem em relação a si mesmos nem em relação 

ao mundo. 

Sejam a expressão da Verdade e da Beleza, da Paz e da Alegria, em qualquer circunstância 

que seja. 

E, aliás, se esse não é o caso, vocês observarão, aliás, diferenças cada vez maiores entre 

seus momentos interiores, nos quais vocês tocam e vivem a Verdade, e os momentos 

exteriores, nos quais a Verdade e o Amor não estão na dianteira de sua vida e de sua cena. 

Vocês não podem pretender ser Cristo e não amar, cada um, como vocês mesmos, sem 

julgamento, não se deixando enganar pelas circunstâncias do medo, mas amando-os, do 

mesmo modo. 
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Vocês constatarão, aliás, que amar sem condições, quem quer que seja ou o que quer que 

seja, como relação, como casa, como país, nutrirá vocês em retorno, e preencherá vocês em 

retorno. 

Aí está o que foi nomeado não mais, unicamente, a Ação de Graça, mas o estado de Graça. 

Aí, tampouco, há alternativa que não o medo ou o Amor. 

Sua vida demonstra-lhes isso e demonstrará, cada vez mais. 

Eu poderia, mesmo, dizer que no que você reluta, ainda hoje, é apenas resistência ao Amor. 

O Amor nutre-os e nutrirá, cada vez mais; ele virá substituir todas as outras nutrições porque, 

naquele momento, vocês poderão apenas conceber uma única nutrição: o Amor, e apenas uma 

única expressão de si mesmos: o Amor. 

E ouçam bem o que eu lhes digo, por mandato do conjunto de Melquisedeques: não há força 

alguma que poderá opor-se, de maneira duradoura, ao Amor, quaisquer que sejam as 

aparências, quaisquer que sejam os danos à vida e à liberdade, em qualquer ponto dessa 

Terra, porque nós estamos em seus céus, nós já o havíamos anunciado. 

O Senhor Metatron revelou-se, de maneira sutil e visível, para alguns de vocês, nos Círculos 

de Fogo, pronto para acolhê-los. 

Os Anciões exprimem-se em vocês, as Estrelas, os Arcanjos, os povos da natureza. 

Será que essa é sua casa ou será que sua casa é feita de pedras? 

O Amor chamará vocês, sempre, para o Amor. 

O Amor os chamará, sempre, para a Vida e para a humildade. 

Lembrem-se de que tudo o que pode aparecer como contrário ao Amor é apenas a resistência 

ao Amor. 

E o Amor ilumina as resistências, ilumina o que é falso, não para julgá-lo, mas para 

compadecer-se da falta de Amor de um irmão, de uma irmã, de uma situação, de um povo ou 

de vocês mesmos. 

Em definitivo, nada mais há a ver do que isso. 

E lembrem-se de que a solução para todo questionamento ou para toda interrogação em vocês 

encontra-se em seu coração. 

Não há necessidade de palavras, não há mais necessidade de compreensão, há apenas que 

deixar ser sua eternidade, o Amor e a Luz que vocês são. 

Em caso algum isso tem necessidade de vocês e de sua participação, só o ego crê nisso e a 

pessoa crê que vai poder apreender-se e apropriar-se do Amor. 

Nada há de mais falso. 

A evidência do Amor vai tornar-se tal, e vocês sabem disso, que inúmeros de vocês nessa 

Terra, irmãos e irmãs ainda adormecidos, cairão de joelhos diante da Graça de Maria e de seu 

Apelo. 

O que eu venho, portanto, dizer-lhes, é isso: interrogar-se sobre o Amor, não para dele fazer 

ideias, conceitos ou projeções, mas, sim, para reencontrar o Alfa e o Ômega, a verdade da 

Vida. 

Vocês não têm necessidade de qualquer bagagem, vocês não têm necessidade de qualquer 

boa ação nem de qualquer má ação, vocês têm apenas necessidade de serem vocês e de 

reconhecerem-se, a si mesmos, na majestade do Amor incondicionado. 

E isso vai tornar-se, como eu o digo e redigo, cada vez mais evidente e cada vez mais 

flagrante. 
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Observem ao seu redor, entre os irmãos e as irmãs humanas que dormem, a incapacidade 

deles, mesmo, para conceituar esse Amor, mas não se inquietem por eles, porque ninguém, na 

superfície dessa terra, dotado de humanidade, pode escapar de sua própria Mãe. 

O Amor é, também, neste período, a confiança. 

Vocês têm provas inumeráveis disso por suas vivências, pelos sinais do Céu e da Terra e, para 

alguns de vocês, isso não basta, vocês são, vocês mesmos, a confiança. 

Sejam verdadeiros e sejam, também, espontâneos, porque a Inteligência do Amor recorre, 

sempre, à espontaneidade, bem mais do que à reflexão ou à compreensão. 

Vocês serão, por vezes, conduzidos a adotar um comportamento, a dizer tal palavra, a dar tal 

coisa ou tal olhar; esse será o elemento exato da manifestação do Amor incondicionado, que 

lhes mostrará e demonstrará que vocês nada têm a ver com isso, como pessoa ou como 

história. 

Tomem, também, como elemento novo, antes de exprimir-se, antes de olhar, antes de interagir, 

coloquem-se no Coração do Coração e deixem o silêncio preenchê-los, antes de dizer ou antes 

de olhar, porque nesse silêncio preliminar, o Amor pode revelar-se em vocês e em seu exterior. 

Depois, vocês não terão mais que seguir as linhas de evidência, a sincronia, a beleza e a 

alegria. 

Assim, vocês sairão de toda programação ou de todo condicionamento de si mesmos em 

relação ao seu passado, à sua história, e vocês se aproximarão, de maneira cada vez mais 

flagrante, do eterno presente. 

É isso que lhes permite a Ascensão da Terra, e é para isso que conduziu a Liberação da Terra, 

que ocorreu há agora quatro anos, muito em breve. 

Eu os exorto, também, a escutar-se, não em suas queixas, não em suas dores, não em seus 

medos, mas deixar emergir, pelo silêncio e a escuta, o que vocês são, em verdade, e que está 

aí, à disposição. 

Lembrem-se, também, de que a palavra torna-se Verbo e que a potência do Verbo põe vocês 

em face e no lugar, em sua responsabilidade e em sua autonomia. 

… Silêncio… 

Eu rendo graças, aqui e alhures, à sua escuta, à sua leitura. 

Eu os convido a deixar-se penetrar, além do que eu exprimi, pelo Espírito Santo, pelo Espírito 

de Verdade, e deixar cantar, em vocês, o testemunho do Amor, o Coro dos Anjos no Espírito 

do Sol. 

Eu deposito em seu seio a bênção da Luz, presente na Terra e ativa na Terra. 

… Silêncio… 

Eu sou o Mestre Philippe de Lyon, eu sou vocês, eu sou Um com vocês, na graça do Amor, eu 

me retiro em seu coração. 

 

IRMÃO K 

Eu sou Irmão K. 

Irmãs e irmãos, tomemos, juntos, um momento de silêncio, para que o Verbo cubra as minhas 

palavras no que eu tenho a exprimir-lhes. 

… Silêncio… 

Eu não venho exprimir-me, entre vocês, para falar de circunstâncias temporais específicas da 

Terra, contudo, eu esclareço que essas circunstâncias temporais são capazes de fornecer-lhes 

as condições ótimas de que vou falar-lhes, que estendem, de algum modo, as exposições que 

eu pude fazer, concernentes à Autonomia, à Liberdade, à organização e à espiritualidade. 
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Eu venho, hoje, transmitir-lhes o que vai desenrolar-se para vocês, de maneira mais fácil do 

que era o caso em minha vida. 

Quando eu estava encarnado, eu falava, frequentemente, da «outra margem», ir para o 

desconhecido ou liberar-se do conhecido. 

Hoje, as circunstâncias temporais da Terra vão tornar mais acessível à sua compreensão – e, 

sobretudo, à sua vivência – o que se desenrola no que foi nomeada, há alguns anos, a Infinita 

Presença ou a Última Presença, e que eu nomearia, hoje, a Última Ausência. 

Esse momento, no qual vocês vivem isso, não é reconhecível através de visões, através de 

conceitos ou através de qualquer imagem que seja, mas é, justamente, o momento no qual 

tudo o que pode ser projetado da consciência, mesmo em uma visão interior ou percepções 

interiores, não tem mais curso. 

É o momento preciso no qual, ao liberar, de algum modo, tudo o que os mantém na vida nesse 

mundo desaparece e torna-os, então, de algum modo, ausente para esse mundo, quer seja 

pelo desaparecimento no Absoluto, no qual o que eu nomeio a Última Ausência vai permitir-

lhes superar, justamente, todas as imagens, todos os conceitos, todos os nomes, todas as 

projeções, todas as antecipações da própria consciência, mesmo em seus aspectos os mais 

amplos. 

Viver isso estabiliza e cristaliza o Si, mas, bem mais do que o Si, isso lhes permite verificar, se 

posso dizer, por si mesmos, a origem de qualquer coisa, como de qualquer consciência, como 

de qualquer mundo. 

Ao viver isso, isso deixará, em vocês, um traço indelével que se traduz, no que vocês têm a 

viver, aqui mesmo, nessa Terra, por um sentimento a nenhum outro similar, se posso falar de 

sentimento, um estado que está além de qualquer estado e que os põe em face da verdade 

imutável da Eternidade. 

É o momento no qual a consciência não tem mais necessidade de manifestar-se, de criar-se ou 

de recriar-se, ou de aparecer, em qualquer dimensão ou qualquer cenário que seja. 

É o momento no qual a consciência que se apaga reconhece-se na a-consciência, em seu 

próprio desaparecimento, no que o ego e, por vezes, o Si pode, ainda, chamar de neant [o 

nada] – que não é o vazio. 

No princípio era o Verbo, antes da Luz. 

O Verbo é a primeira emanação do Absoluto, desse lugar que não é um lugar, desse tempo e 

desse espaço que não são nem tempos nem espaços conscientizáveis e manifestáveis, no 

qual se apoia o conjunto das criações e o conjunto dos processos de manifestação da 

consciência, e em qualquer dimensão considerada que seja, mesmo além do que foi nomeado 

o antropomorfismo. 

É o momento no qual todos os marcadores, é claro, desaparecem; é o momento no qual nada 

mais há a que agarrar-se, nem o sentido de ser uma pessoa nem o sentido de estar inscrito em 

uma história, em uma evolução ou em qualquer transformação que seja. 

É o momento no qual vocês reconhecem sua natureza primeira e essencial. 

O importante não é tanto a experiência em si, mas, bem mais, o que ela vai significar e 

desencadear em sua consciência, no momento do retorno. 

A Infinita Presença, ou a Última Ausência corresponde, no momento em que a 

supraconsciência apaga-se por si só, para deixar o lugar ao Absoluto que, eu os lembro, não é 

um estado e não é observável, no sentido em que a consciência pode entendê-lo. 

Contudo, uma vez que nada há a observar, contudo, as maiores transformações saem daí, 

mas essa não é uma transformação no sentido em que a consciência a entende. 
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É o fato, mesmo, do desaparecimento da consciência, qualquer que seja, que permite 

compreender, de maneira direta, de maneira cardíaca, se posso dizer, o que é a consciência e 

o que é a Vida e, sobretudo, o que é o Amor incondicional, incondicionado e, sobretudo, 

impessoal. 

Viver essa Infinita Presença e essa Última Ausência, uma vez que ambas conjugam-se devido 

às circunstâncias temporais da Terra, dá-lhes não a fé, não a certeza, mas a própria evidência 

de que a consciência procede da a-consciência e que a a-consciência, que não é nem 

localizada em termos de tempo e de espaço nem em termos de forma é, justamente, a fonte e 

a base de todas as consciências, onde quer que elas estejam, em qualquer dimensão, em 

qualquer tempo ou em qualquer espaço que seja. 

É o fim definitivo, ao seu retorno, de toda noção de separação, de toda noção de divisão e, 

mesmo, de qualquer dualidade. 

É como se se produzisse, em vocês, um despertar, mas não o despertar da consciência, mas 

um despertar ligado, justamente, ao desaparecimento de toda forma de consciência, que prova 

a vocês, de maneira indelével, que o lugar no qual vocês estão não está localizado em 

qualquer consciência que seja, em qualquer dimensão que seja ou em qualquer tempo ou 

espaço que seja. 

Ao viver isso, não pode existir a mínima dúvida sobre o que é vivido naquele momento, quando 

da extinção da consciência. 

Há uma pequena diferença, é claro, com o que, por exemplo, Bidi nomeava o sono ou a 

consciênciaTuriya. 

A consciência Turiya corresponde à consciência do Si realizado. 

Aquilo de que falo é assimilável, efetivamente, de seu ponto de vista como pessoa, ao sono, do 

ponto de vista do desaparecimento da consciência ou do próprio Si é, de fato, a conclusão ou o 

começo, o que foi dito por Cristo, quando Ele afirmou: «Eu sou o Alfa e o Ômega», que 

compreende, assim, todas as possibilidades, todos os potenciais, todas as criações e todas as 

descriações, tanto da consciência como dos mundos, como dos universos, como dos 

multiversos ou, ainda, da própria noção de tempo e de espaço. 

Os cientistas da Terra sabem, atualmente, por cálculos, por experiências, que o conjunto dos 

universos manifestados, em qualquer dimensão que seja, compreenderia em uma cabeça de 

alfinete de matéria, nela apenas. 

É claro, isso pode parecer difícil a conceber, pode parecer difícil, para aqueles que calculam, 

calculá-lo, mas isso foi feito. 

Como vocês sabem, o universo é composto, 95%, de vazio. 

Ora, o vazio não é vazio, é a verdadeira vida, e é o cheio. 

Mas para nada serve, como vocês sabem e, talvez, tenham vivido durante esses anos, aderir, 

de alguma maneira, a essa proposição ou a essa afirmação, vocês apenas podem descobri-la 

e vivê-la, vocês mesmos. 

Isso sempre foi possível, é claro, mas, hoje, as condições específicas que foram evocadas 

antes de mim, da Terra, ligadas à Ascensão da Terra, permitem, ao maior número, se posso 

exprimir-me assim, reencontrar sua própria fonte, seu próprio Alfa e seu próprio Ômega. 

Dizer: «Eu sou o Alfa e o Ômega» não é percorrer um caminho a partir de Alfa até Ômega, é 

juntar o Alfa no Ômega e o Ômega no Alfa. 

Nos ensinamentos que vão além das religiões – eu falarei mais de princípios filosóficos, que 

vocês encontrarão, por exemplo, no Budismo original ou, ainda, no Taoismo, no Xintoísmo – 

vocês vão encontrar essa noção de começo e de fim, chamado, na Índia, de Ouroboros, a 

serpente que se morde a cauda ou, ainda, o Samsara, o ciclo das encarnações, o ciclo dos 

mundos em escalas de tempo, vocês hão de convir, amplamente diferentes. 
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E qualquer que seja a escala de tempo, viver a Infinita Presença desembocada na Última 

Ausência dá-lhes a certeza inabalável do que vocês são, para além de toda manifestação e de 

toda projeção da própria consciência, mesmo no que foram nomeados os universos livres da 

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. 

Viver isso é superar todo conceito, é superar, também, é claro, toda percepção, uma vez que 

nada há a perceber, nada a observar, nada a compreender, nada a construir ou nada a 

desconstruir. 

Aí está o sentido íntimo da frase «Eu sou o Alfa e o Ômega». 

Eu estou na origem de minha consciência, como estou na origem dos mundos, e eu estou na 

finalidade dos mundos como de toda consciência. 

É o que eu sou, ao dizer: «Eu sou o Alfa e o Ômega». 

Isso não pode ser, em caso algum, traduzível por conceitos, nem traduzível como energia ou 

informação que circularia de um sistema vivo a outro sistema vivo. 

É, justamente, o desaparecimento da própria informação, o desaparecimento da própria 

energia. 

Vocês vão, naquele momento, a um lugar que não é um lugar, a um tempo que não é um 

tempo, o que poderia ser expresso, pela pessoa, como pelo Si, como eu disse, pelo neant ou 

pelo vazio, no qual nada mais pode ser reconhecível, no qual nada mais pode ser observável. 

Viver isso transforma, radicalmente, seu modo de funcionamento, mesmo nesse mundo, e 

propicia a Liberdade interior. 

A Liberdade de que falamos não é uma liberdade consensual nesse mundo, uma vez que cada 

um tem uma concepção diferente e específica da liberdade, em função de suas próprias 

vantagens, das leis de seu país, da cultura e, também, das regras de vida no momento em que 

elas são vividas. 

A Última Ausência é o momento que precede o desaparecimento, no Ômega, da própria 

consciência. 

Juntar-se ao Alfa e ao Ômega é fazer juntar-se o efêmero e o Eterno na mesma realidade, 

além, mesmo, do que vocês poderiam nomear a Unidade. 

É transcender a dualidade e a Unidade, é transcender o ternário, operador de criação; é 

transcender o quaternário, que organiza e estrutura a vida; é superar o que são nomeados os 

cinco Movimentos ou Elementos, é juntar-se à Fonte. 

Em termos matemáticos, é ir do zero ao nove e voltar, em seguida, ao zero, com uma unidade 

a mais. 

Mas não é uma unidade, não é uma segunda unidade, não são as dezenas, não são as 

vintenas, mas é a totalidade do indivisível, é a totalidade do conceituável e que, no entanto, 

não pode ser conceituado. 

O mais importante, como eu disse, é o que vai produzir-se no momento em que esse momento, 

em que essa experiência é identificada, o que lhes confere, então, o estado além de todo 

estado, no qual nada existindo no efêmero, como no Eterno, não pode alterar o que vocês são. 

Não é, unicamente, o «Eu sou», ou o «Eu sou Um», ou «Eu sou a Luz e a Verdade», ou «Eu 

sou o Alfa e o Ômega», é sê-lo, em sua definição a mais nobre, que não é atribuída a qualquer 

forma, a qualquer dimensão, a qualquer espaço e a qualquer tempo. 

Viver isso vai mudar, de maneira radical, e não é, simplesmente, uma transformação ou uma 

transmutação – nem, mesmo, a passagem da lagarta à borboleta – é, bem mais, um olhar 

novo, que faz com que nada possa ser alterado naquele que tenha vivido essa experiência. 
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Quer seja a morte, quer sejam as circunstâncias temporais desse mundo, que vocês 

enfrentam, nesse momento mesmo, nada pode vir desestabilizar a essência e a Verdade que 

vocês viveram, a um dado momento. 

Há, portanto, nesse nível, a manifestação do Amor; o medo pode atravessar, mas ele não pode 

ser parado por qualquer estrutura, quer ela esteja em corpos sutis como no corpo físico. 

O medo faz apenas atravessar, o Amor não atravessa mais, ele está instalado, 

permanentemente. 

Isso está além, é claro, das manifestações tangíveis da Luz vibral, quer seja ao nível das 

estruturas do corpo de Existência, quer seja ao nível, mesmo, da Coroa radiante do coração 

ou, ainda, da Coroa radiante da cabeça ou, ainda, da Onda de Vida. 

Estabelecer-se na Morada de Paz Suprema é, simplesmente, ter a lembrança constante e 

atemporal do que vocês acederam, a um dado momento, que os faz sair de todos os 

momentos, que os faz sair de todos os tempos e, também, de todas as formas, quaisquer que 

sejam. 

É naquele momento que vocês podem afirmar: «Eu e meu Pai somos Um», é naquele 

momento que vocês podem dizer, em si, e ressoar, em seu exterior: «Eu sou a Fonte», porque 

nada mais há e a primeira manifestação do Absoluto é, obviamente, a totalidade da Fonte, que 

nós todos somos, sem qualquer exceção, quer o tenhamos vivido, reconhecido ou não. 

As circunstâncias temporais da Terra são o que elas são, mas, através da confrontação, 

através da exacerbação da dualidade, mas, também, das manifestações espirituais para 

alguns, há uma capacidade bem maior para superar todos esses jogos da consciência, todos 

esses jogos de manifestação, em qualquer dimensão que seja, que põe fim, assim, a todos os 

mitos, a todas as histórias, a todas as projeções e a todos os futuros, que os torna, portanto, de 

algum modo, indiferentes, real e concretamente, ao processo encadeado na Terra há pouco 

tempo, que é, eu os lembro, a Ascensão coletiva nela mesma. 

Doravante, e assim como alguns de vocês puderam verificá-lo, quer seja pela hiperventilação, 

peloKriya Yoga ou por outras técnicas que lhes foram divulgadas, se posso dizer, durante um 

ano, vocês puderam verificar, segundo seus polos de atração, se posso dizer, a eficácia direta 

de algumas dessas técnicas. 

Hoje, é-lhes proposto superar todas as técnicas, não mais apoiar-se em qualquer técnica que 

seja, mesmo se, obviamente, continue perfeitamente possível e agradável praticar tal ou tal 

coisa à vontade. 

Mas o objetivo não é praticar por praticar ou tornar-se melhor em cada gesto ou cada postura, 

ou em tal processo ou tal outro processo, mas, justamente, permitir-lhes superar todos os 

processos, sem exceção alguma. 

A um dado momento, há alguns anos, aquele que se nomeia Bidi apresentou-lhes o princípio 

da refutação e do observador; hoje, é-lhes proposto, através de tudo o que foi vivido ou não 

durante esses anos, reencontrar, diretamente, o Alfa e o Ômega. 

Apoiem-se, é claro, se o desejam, na respiração, apoiem-se, se o desejam, no som, apoiem-

se, se o desejam, na vibração, mas, em definitivo, virá um momento, um instante, identificável 

entre todos, no qual vocês soltarão todas as muletas que os mantinham, mesmo, na 

supraconsciência. 

A Última Ausência ou Última Presença, o que dá no mesmo, conduz vocês, justamente, a isso. 

Nas circunstâncias específicas da Terra, nos momentos fortes, qualquer que seja a época, 

aliás, de suas encarnações, há a possibilidade, quando tudo parece perdido, de pronunciar a 

frase do sacrifício do Si e de si, e entregar tudo nas mãos do que vocês são, mesmo sem 

conhecê-lo. 
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A partir do instante em que vocês realizam isso, real e concretamente, vocês se juntam ao Alfa 

e ao Ômega, vocês se juntam à a-consciência, ou seja, o momento preciso da origem ou do fim 

– o que dá no mesmo – da emergência da consciência e do desaparecimento da consciência, 

que lhes dá a não mais, jamais, ser identificado a qualquer consciência que seja ou a qualquer 

dimensão que seja, mas que lhes dá a liberdade, é claro, de explorar todas as consciências, 

todos os planos dimensionais, uma vez que vocês mesmos são a origem e, ao mesmo tempo, 

real e concretamente, tudo isso. 

A perda de localização da consciência vai bem além do que havia sido expresso, há quatro 

anos, concernente aos processos de comunhão, de fusão e de dissolução da própria 

consciência. 

Porque, naquele momento, a dissolução da consciência provocava, simplesmente, o 

desaparecimento no sono do Absoluto. 

Hoje, devido à aproximação do efêmero e da Eternidade, há cada vez mais irmãos e irmãs que 

serão capazes, sem, mesmo, identificá-lo, de encontrar-se na fonte da consciência como na 

fonte do fim da consciência. 

Ao vivê-lo, isso lhes dará e provocará, em vocês, elementos de transparência e de Autonomia, 

no sentido em que eu o exprimi há alguns anos, de maneira muito mais profunda, o que os faz 

descobrir a Liberdade interior, que é a única verdadeira liberdade, em qualquer dimensão que 

seja, o que lhes dá, ao mesmo tempo, no mesmo tempo e em todos os espaços possíveis, a 

capacidade para estar localizado em qualquer consciência que seja, como para desaparecer 

de qualquer consciência que seja e ter, ao mesmo tempo – o que lhes parece impossível, 

enquanto há um corpo de carne – todas as consciências manifestadas, criadas ou a criar ou 

que foram criadas, em qualquer mundo, qualquer universo ou qualquer multiverso que seja. 

Aí está a verdadeira Liberdade, aí está o processo de Liberação no qual vocês compreendem 

que todos os sistemas de conhecimento e todos os sistemas de manifestação da consciência, 

mesmo nos mundos livres, é apenas um sonho e que esses sonhos, absolutamente possíveis 

e absolutamente acessíveis, em nada representam o que vocês são, mas são apenas 

aparições em dados específicos, que correspondem ao âmbito dessa determinada dimensão 

ou desse determinado mundo, o que lhes dá a aparência de uma forma, a aparência de uma 

história e a aparência, eu diria, mesmo, de um mundo constituído, com seus sóis, seus 

planetas e suas constelações – mesmo em mundos livres. 

Assim, portanto, o que foi nomeado, há anos, o Juramento e a Promessa, que foi reatualizado 

há pouco tempo, expresso de maneira diferente, eu venho, hoje, ali aportar a verdade do 

estado Crístico, ou seja, aquele que se identificou ao seu Pai, não como forma, mas como 

fonte de toda forma. 

Assim, a a-consciência concebe-se como a fonte e a origem e o fim de toda consciência, em 

qualquer manifestação, em qualquer forma e em qualquer vibração que seja. 

Viver isso é a certeza de não ser retido por qualquer elemento que seja concernente ao mundo 

no qual vocês estão, como a evolução desse corpo e dessa consciência que habita esse corpo, 

no instante em que eu lhes falo. 

Assim, portanto, a Última Ausência ou a Última Presença é o momento no qual vocês encerram 

o ciclo, é o momento no qual vocês se dão conta de que nada há no alto, nada embaixo, nada 

antes, nem depois, nem à esquerda, nem à direita, nem acima, nem abaixo. 

Não existe mais qualquer conceito matemático, geométrico, sonoro, de Verbo ou de Luz. 

Naquele momento, ao viver isso, os marcadores inscritos em sua estrutura física efêmera 

desse mundo vão entrar em ressonância, o que realiza o que foi nomeado, em outra oitava, a 

Nova Eucaristia. 
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É o momento no qual o Alfa e o Ômega juntam-se na nova tri-Unidade; é o momento no qual 

vocês estão, realmente, Aqui e Agora, independentemente do mundo e independentemente de 

sua forma nesse mundo, e independentemente de qualquer manifestação da consciência, a 

partir da consciência a mais arcaica e limitada até a supraconsciência, em seus espaços os 

mais puros e os mais elevados, no sentido em que a consciência pode apreender-se disso. 

Assim, portanto, em face de seu corpo, em face de sua vida, em face do mundo e em seu Face 

a Face em relação ao que se desenrola entre a fusão do efêmero e do Eterno, a reconstituição 

de seu corpo de Existência, a reconstituição dos Triângulos elementares desse corpo de 

Existência ou corpo de Eternidade é, em definitivo, apenas um meio que lhes é dado de soltar 

todos os meios, todos os marcadores e tudo o que pode parecer-lhes familiar. 

A aceitação de sua eternidade é, já, uma preliminar, quaisquer que sejam as circunstâncias de 

seu aspecto limitado em sua vida ou em suas relações nesse mundo. 

Coloquem-se o princípio de algo que não é conhecido, coloquem-se o princípio da realidade 

dele e verifiquem, depois, por si mesmos, quando do desaparecimento da consciência, que 

essa é a única verdade tangível, a única verdade que não sofre qualquer exceção e que está 

presente em todo mundo, mesmo aqui, na Terra e sobre essa Terra. 

Assim, portanto, ao aproximar-se disso, a partir do momento em que a vibração apaga-se, a 

partir do momento em que a percepção de seu corpo apaga-se, a partir do momento em que a 

percepção da respiração apaga-se, mesmo se vocês tenham desencadeado, na preliminar, o 

que foi nomeado de uma hiperventilação, a partir do instante em que o conjunto de sinais e 

indícios da consciência em manifestação desaparecem, vocês sabem que vão ao reencontro 

de si mesmos. 

Ao vivê-lo, naquele momento, vocês serão, realmente, liberados, antes da Liberação coletiva 

da Terra e de modo um pouco diferente do que se produziu para alguns de vocês, no momento 

da Liberação do núcleo da Terra, pelo aparecimento da Onda de Vida. 

Essa Liberação não se faz pela Onda de Vida, ela não se faz pelo Canal Mariano, ela não se 

faz pelo Coração Ascensional, ela não se faz pela Merkabahinterdimensional coletiva ou 

pessoal, mas ela se faz pelo Alfa e o Ômega, que se juntam e terminam, de algum modo, no 

que se poderia chamar de um círculo. 

A partir do instante em que isso é vivido, a partir do instante em que isso é aproximado, não há 

mais lugar para a mínima história, não há mais lugar para outra coisa que não o Amor, não há 

mais lugar para outra coisa que não a verdade do que vocês são e do que nós somos, sem 

exceção. 

Reconhecer isso é permitir ao novo, à co-criação consciente poder desenvolver-se, livremente, 

em qualquer esfera que vocês decidam explorar e viver após a Liberação coletiva da Terra. 

Assim, portanto, através dessa supraconsciência vivida por inúmeros de vocês, de diferentes 

maneiras e por diferentes modos, chega um momento em que a supraconsciência apaga-se 

por si só, e os faz reencontrar o estado primordial e inicial da primeira emanação da 

consciência, como seu último desaparecimento. 

Então, ao viver isso, a certeza inabalável, que não se apoia nem no mental nem em sua 

história, torna-se, de algum modo, o elemento motor do que vocês são na superfície desse 

mundo, antes, mesmo, de reencontrar, de maneira definitiva, sua eternidade ou seu corpo sem 

costura, do modo pelo qual vocês queiram nomeá-lo. 

Assim se realiza, em vocês, o Espírito do Sol e o Coro dos Anjos, que lhes dá a transcender a 

própria vibração da consciência. 

Foi-lhes repetido, em numerosas reprises, que a consciência é vibração; a a-consciência não 

pode, em caso algum, ser energia ou vibração. 
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Ela é a totalidade do conjunto de vibrações, do conjunto de consciências e do conjunto de 

formas, como de tempos, como de espaços. 

A partir daí, há desenvolvimento da Vida, a partir daí, há desenvolvimento da consciência, e a 

partir daí, toda consciência apoia-se nesse reconhecimento inicial e preliminar, e final, sem o 

qual nada poderia ser manifestado, nada poderia ser observado nem, mesmo, criado. 

Esse é o estado original, nomeado, por Bidi, parece-me, o Parabrahman, o Absoluto. 

Quaisquer que sejam as palavras que vocês queiram dar a essa experiência, o importante não 

é a palavra, mas, realmente, vivê-lo porque, naquele momento, vocês não estarão mais, 

jamais, sujeitos ao princípio de dualidade desse mundo e ao princípio da própria dualidade da 

consciência. 

Vocês serão inscritos, diretamente, em sua eternidade, qualquer que seja o futuro, a evolução 

desse corpo, qualquer que seja o sofrimento desse corpo e qualquer que seja o sofrimento 

desse mundo. 

Você será, então, não, unicamente um semeador ou um ancorador de Luz, mas você será, real 

e concretamente, a Luz do mundo, não como um farol ao qual virão nutrir-se os irmãos e as 

irmãs ainda na sombra ou ainda na dualidade, mas, bem mais, algo no qual apoiar-se-á a 

própria Inteligência da Luz, na revelação final da sobreposição do Eterno e do efêmero. 

O próprio qualificativo de Amor é, necessariamente, colorido do modo pelo qual você o 

conhece por sua própria história, por sua própria vivência, por suas próprias peregrinações de 

consciência, de maneira, mesmo, anterior ao confinamento desse mundo. 

O Amor apenas pode vir do vazio, o Amor apenas pode vir do nada ou do neant. 

Assim, portanto, dito de outro modo, aceitar nada ser é ser tudo. 

Aquele que quer crescer nesse mundo e salvar sua vida nesse mundo perdê-la-á. 

Mas o que quer dizer perder a vida, a partir do momento em que a própria consciência define-

se como eterna? 

Perder a vida é perder, simplesmente, o sentimento de estar na vida, não é o fim da vida, é, 

simplesmente, o sufocamento final, aquele que vai fazê-lo, de algum modo, respirar não uma 

primeira vez, quando do nascimento, mas respirar uma última vez, o último sopro, como foi 

chamado, aliás, no momento da morte. 

Mas quem morre? 

Certamente, não você, certamente, a ilusão que você tinha de si, através de uma forma, de 

uma idade, de relações sociais, de relações de amizade, afetivas e, mesmo, o próprio sentido 

de sua presença na superfície desse mundo ou na superfície de qualquer mundo, mesmo em 

mundos livres. 

A resolução das quatro linhagens ou dos quatro pilares do coração, como foi chamada em 

outro tempo, ou de suas quatro origens estelares, conduz ao centro da cruz, entre AL, OD e IM, 

IS. 

Esse centro da cruz é o ponto virtual, uma vez que não localizado ao centro, mesmo se ele 

apareça como central, que permite percorrer e experimentar todas as consciências nas quais 

elas estejam situadas. 

Assim, portanto, nós estamos não mais na Unidade, mas estamos no zero, esse zero que é, ao 

mesmo tempo, a origem e o fim de toda manifestação. 

Viver isso, é claro, acompanha-se de certo número de marcadores que lhes foram descritos há 

numerosos anos, concernentes, ao mesmo tempo, ao canto da alma ouvido no ouvido 

esquerdo, ouNada, que faz parte dos Siddhis ou, ainda, a percepção das Coroas radiantes da 

cabeça e do coração, assim como da Onda de Vida, do Canal Mariano ou das estruturas 

vibrais que estão em interação nesse mundo e na superfície desse mundo, em vocês. 
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Superar isso é libertar-se de toda condição, não por uma vontade deliberada de pôr fim a 

alguma coisa, mas, bem mais, de juntar-se à primeira emanação do que está além da Luz. 

Viver isso não os priva de nada. 

Viver isso lhes permite viver o que vocês têm a viver, mas não ficar limitado pelo que vocês 

têm a viver na superfície desse mundo e nesse mundo. 

Viver isso é não mais estar apegado, não por uma decisão ou por um trabalho de 

desenvolvimento pessoal, mas, bem mais, pela realidade do que vocês são em manifestação 

na superfície desse mundo, como no desaparecimento de sua consciência, como de sua 

supraconsciência. 

Isso não se acompanha de qualquer medo nem de qualquer apreensão; isso não se 

acompanha de qualquer desejo nem de qualquer frustração. 

Isso é a Inteligência da Vida, a Inteligência da Luz, que os faz conduzir-se não segundo sua 

pessoa, não segundo as leis, mesmo as dos mundos livres, não segundo a busca do Amor ou 

a busca de Luz, mas como a evidência do Amor e da Luz que vocês são na encarnação, 

mesmo localizada nesse corpo e nessa pessoa. 

É o momento no qual não pode existir a mínima dúvida, a mínima questão. 

É claro, esse mundo propõe problemas e chama você a soluções, nas atividades as mais 

comuns da vida como as mais complexas da estrutura social, através de sua atividade 

profissional, afetiva, em sua família, no sentido da responsabilidade. 

Você o faz, isso não o privará e não o dispensará, certamente, disso, mas dar-lhe-á não, 

unicamente, outro modo de ver, mas, sobretudo, outro estado de sua consciência, a nenhum 

outro sobreponível e a nenhum outro analisável. 

E, naquele momento, você descobrirá, real e concretamente, ao vivê-lo, que a única verdade é 

a verdade do Absoluto e que a única manifestação da Verdade apenas pode ser o Amor, em 

qualquer forma, em qualquer dimensão, em qualquer mundo ou em qualquer criação que seja. 

Há ilusão da separação, há ilusão da divisão, há ilusão da dualidade e da Unidade, enquanto 

você não toca o Alfa e o Ômega. 

Isso se tornou possível, no ano 2012, pela subida da Onda de Vida, que libera, eu o lembro, as 

linhas de predação, ao reencontrar a Coroa radiante do coração, ao reencontrar a Coroa 

radiante da cabeça, o que propicia o estado de Liberado Vivo e acende 

a Merkabah interdimensional coletiva, antes, mesmo, de ser pessoal, a partir do início desse 

ano. 

Tudo isso para exprimir-lhe o fato que, a partir do instante em que você tem a coragem de não 

mais apoiar-se no que quer que seja, nem em si mesmo, nem no mundo, nem em qualquer 

mundo que seja, a partir do instante em que você aceita, em suas meditações, em seus 

alinhamentos – e eu sei que isso lhe é apresentado, durante esta semana, para fazê-lo 

aproximar-se, o mais possível, do Alfa e do Ômega, porque todos os contentamentos sairão 

daí. 

É a explicação final que, de algum modo, faz você passar de todas as explicações 

intermediárias porque, mesmo as explicações intermediárias da construção de mundos não 

revestem mais qualquer importância nem qualquer sentido para aquele que viveu essa Última 

Ausência ou essa Última Presença. 

Aí, você aportará ao mundo o Cristo Solar. 

Aí, você aportará ao mundo, sem nada procurar aportar da ilusão, a Verdade, não através de 

palavras, não através de sua Presença, mesmo supraconsciente, mas, bem mais, que foi o 

testemunho e que imprimiu, em sua carne e em suas estruturas, mesmo as mais efêmeras, o 

Absoluto em si mesmo, que não está presente em um chacra, que não está presente, nem 

mesmo no chacra nomeado da alma ou no chacra nomeado do Espírito, nem mesmo na Onda 
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de Vida, mas é um princípio que não é mais localizado nesse corpo, em qualquer aspecto 

energético, em qualquer aspecto material e em qualquer aspecto, mesmo, eu diria, do corpo de 

Eternidade. 

As circunstâncias temporais da Terra, atuais, vão colocá-lo, de diferentes maneiras, a viver 

isso, para inúmeros de vocês já despertos, no período preliminar que você vive o Apelo de 

Maria e no período posterior ao Apelo de Maria, onde quer que você esteja na superfície desse 

mundo ou alhures, o que dá, de algum modo, pelo que eu nomearia de resíduos memoriais de 

sua presença nesse mundo e em suas encarnações passadas, permitirá liberar, também, tanto 

o passado como o futuro. 

Como você sabe, e como o disseram inúmeros místicos, a partir do instante em que o Si é 

realizado, não há mais nem passado, nem presente, nem futuro. 

Tudo é englobado no mesmo tempo. 

É ao quê, aliás, conduzem os cientistas hoje, que provam que há ciclos recorrentes temporais 

que criam universos paralelos, mas que não têm qualquer realidade em si mesmos. 

Os primeiros marcadores de sua aproximação desse estado, se já não foi vivido, é a dissolução 

do tempo: um minuto representa, de fato, várias horas. 

Sair do tempo, no Aqui e Agora, no HIC e NUNC do Arcanjo Anael, é, muito precisamente, o 

que lhe foi dado como meio o mais adequado para reencontrar o Alfa e o Ômega, juntar-se ao 

Alfa e ao Ômega e deixar o centro da cruz, ou seja, a irradiação da Luz do Divino e do Amor 

fazer-se, independentemente de sua pessoa e independentemente, eu diria, de sua presença 

inscrita entre o nascimento e a morte, tanto dessa vida como de qualquer outra vida. 

Assim, portanto, nos momentos em que você tem a oportunidade, mas, também, por vezes, de 

modo totalmente inesperado, em qualquer atividade, a mais material que seja, ser-lhe-á dado a 

viver não, unicamente, esses momentos de desaparecimento e de Ausência, como foi o caso 

até agora, mas a possibilidade de manter-se à beira do desaparecimento que eu nomeio a 

Infinita Presença ou a Infinita Ausência, a Última Presença ou a Última Ausência, que é 

exatamente a mesma coisa. 

Viver isso propicia bem mais do que a capacidade para não viver no medo, mas propicia uma 

Inteligência da Luz que se calca em você, no que você nomeia a inteligência humana. 

Naquele momento, as palavras não serão mais palavras, seus discursos não serão mais 

discursos, mas seus silêncios, igualmente, não serão silêncios: eles serão repletos do Verbo, 

eles serão repletos do Absoluto que, eu o lembro, não é localizado em qualquer forma que 

seja, mesmo se todas as formas ali estejam conectadas e ali sejam ressoantes. 

As circunstâncias da Terra – sobre as quais eu não voltarei – como eu disse, hoje e a cada dia 

um pouco mais serão não, unicamente, a oportunidade de ver claramente e de revelar, no 

sentido arquetípico, tudo o que estava escondido, mas revelar, de algum modo, o que era o 

mais aparente, mas que os condicionamentos diversos e variados mascararam-lhe. 

Então, é claro, há histórias, há noções de confinamento que foram chamadas de «os maus 

rapazes» ou, ainda, os Arcontes, é claro, há a história de sua vida, a história de suas vidas, a 

história desse mundo como a história de outros mundos, de suas origens estelares, de sua 

origem galáctica, tudo isso apenas pode existir porque há uma força anterior à manifestação da 

consciência na qual ela se apoia. 

Essa borda é, também, o lugar do Amor incondicional no qual você poderá permanecer. 

E, aliás, para aqueles de vocês que têm o hábito de desaparecer, mesmo, às vezes, 

involuntariamente, para viver o Absoluto e nada trazer dele – se não é, efetivamente, uma 

certeza interior – manter-se na Última Ausência ou na Última Presença fará de vocês seres 

conscientes, a partir da a-consciência até a consciência arcaica, passando, é claro, pela 

supraconsciência. 
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Vocês terão, assim, de algum modo, encerrado os ciclos de tempo, encerrado os ciclos da 

consciência e permanecerão em sua Morada de Eternidade. 

Isso é possível, é claro, hoje mesmo, e será cada vez mais possível, de maneira flagrante. 

Olhem ao seu redor, há irmãos e irmãs que, jamais, nada procuraram, que não têm palavras a 

pôr nos processos que vocês identificaram, através de suas vivências comuns, e que, no 

entanto, serão capazes de pôr o dedo no Alfa e no Ômega, de maneira instantânea. 

Eu não vou voltar, tampouco, na frase: «Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os 

primeiros». 

Isso lhes foi explicado em numerosas reprises, mas você é o primeiro e você é o último, você é 

o Alfa e você é o Ômega, manifestados no ER. 

Eu não lhe peço para acreditar em mim, ainda menos aceitá-lo, mas eu lhe peço, 

simplesmente, para aceitar a eventualidade de que isso pode ser vivido, de maneira cada vez 

mais tangível hoje. 

Naquele momento, você constatará que, mesmo a vida de sua pessoa nesse mundo, não é 

mais afetada pelas circunstâncias desse mundo, não é mais afetada pelas circunstâncias 

corporais nem pelas circunstâncias relacionais, quaisquer que sejam. 

A consciência permanece estabelecida nessa Infinita Presença, nessa Última Presença ou 

nessa Última Ausência, de onde tudo provém e para onde tudo volta, e onde você é o que você 

é, sem dúvida possível, sem discussão possível e sem interrogações possíveis. 

É, portanto, não um novo capítulo que se abre diante de você, mas, eu diria, as últimas cenas 

do último ato. 

Os tempos proféticos, anunciados desde sempre e em toda tradição e em todo escrito, são, 

exatamente, o que você está vivendo hoje. 

Como vocês sabem, nessa revelação, vocês não estão, todos, no mesmo estágio; eu não 

voltarei, tampouco, sobre as diferentes etapas do Choque da Humanidade, tal como havia sido 

explicitado pelo bem amado João, ou Sri Aurobindo, se preferem. 

Hoje, vocês o vivem, não há mais necessidade de esperar, não há mais necessidade de 

projetar, não há mais necessidade de introspecção; há apenas que desaparecer e manter-se à 

beira do desaparecimento, não por qualquer esforço ou vontade, mas, simplesmente, porque a 

massa crítica – amplamente superada, como lhes disse o Comandante, já há numerosos anos 

– atingiu, hoje, um novo estágio crítico, que é aquele da Liberação consciente de um número 

sempre maior no planeta. 

Não há necessidade de falar de porcentagens porque, em termos de porcentagens, esse 

número seria, eu diria, ridículo, inferior a um milésimo ou 1/10 milésimos, ou, mesmo, 1/100 

milésimos. 

Mas isso não tem qualquer espécie de importância porque, a partir do instante em que um 

desses seres, pelo jogo da encarnação, pelo jogo da síntese de um corpo, como o fez a 

Fonte, Haidakhan Babaji, como você mesmo o faz, hoje, ao ressintetizar o corpo de 

Eternidade, conduz ao mesmo resultado, ou seja, o fim do sonho de separação, o fim do 

pesadelo, o verdadeiro despertar na verdadeira vida. 

Esse número foi atingido; é, de algum modo, o que havia sido enunciado, no que foi nomeado 

«Nesses Tempos da Terra», e que prefigura, agora, o que se desenrola, agora, na escala 

coletiva e na escala individual. 

Nenhuma porta está fechada, não existe qualquer limitação de ordem cármica, de ordem santa, 

de ordem de riqueza ou de pobreza, que possa impedir cada um de viver isso. 

Lembrem-se, e nós os temos alertado, uns e os outros, suficientemente, de que não é preciso, 

sobretudo, em relação a isso, tornar-se, eu diria, pretensioso, ou tomar-se pelo que vocês não 
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são, ou seja, atribuir-se um papel ou uma função, enquanto, justamente, vocês saem dos 

papéis e das funções. 

É claro, a conclusão da atribuição vibral atribuiu-lhe e colocou em certa postura, certo modo de 

funcionamento, mas, mesmo hoje, isso é superável, mesmo hoje, se isso está congelado no 

que você poderia nomear evolução, é passível de ser apagado, no sentido o mais nobre. 

Não por qualquer graça exterior, não pela Inteligência da Luz, não pelo estado de Graça, nem, 

mesmo, por Maria, mas, diretamente, por você mesmo e em si mesmo. 

É, de algum modo, a resultante, a resultante do jogo da dualidade, a resultante do 

confinamento e da ignorância. 

Esse tempo da Terra é o tempo do desaparecimento de todas as ilusões, de todas as crenças 

e de todos os condicionamentos, assim como de toda forma, mesmo se, depois, é claro, seja-

lhes permitido tomar qualquer forma que seja, e em qualquer mundo que seja, 

independentemente, mesmo, vocês sabem, de suas origens estelares ou de suas linhagens. 

Os reencontros com os povos da natureza e as consciências da natureza participam, se posso 

dizer, do mesmo objetivo e da mesma finalidade, que é de reencontrar a origem. 

É claro, eu imagino que inúmeras coisas que lhes foram ditas, nesse dia, requerem, de sua 

parte, questionamento e interrogações e precisões; eu voltarei a isso em outro momento, no 

qual o Arcanjo Anael, Arcanjo do Amor e da Relação, aportará todas as respostas necessárias 

às suas questões concernentes ao que foi dito neste dia e, também, no que vocês vivem, de 

maneira cada vez mais convincente, se posso dizer, a cada dia, durante essa reunião. 

O que eu nomearia, talvez, de especialistas da energia e da consciência, exprimirão não 

técnicas, novamente, mas, bem mais, esclarecerão, de maneira mais fina do que eu pude fazer 

hoje, as manifestações – ao mesmo tempo do som da alma, do som do Espírito, das vibrações, 

das Coroas radiantes em si mesmas, da Onda de Vida em si mesma, do que pode restar de 

apegos em vocês – que se produzem, de maneira fina, quando do desaparecimento da energia 

e da própria vibração. 

Há subida vibratória, nós lhes falamos, longamente, sobre as relações e o equivalente entre a 

consciência e a energia vibral ou a Luz, que nada tem a ver com o que vocês nomeiam energia 

vital. 

Nós lhes exprimimos, longamente, dados essenciais sobre isso, que fazem a diferença entre o 

fogo vital e o Fogo Vibral, por exemplo, entre a energia vital, que anima a vida nesse mundo, e 

a energia vibral, que não é amputada da lembrança, se posso dizer, da Fonte e do Absoluto. 

Tomemos, se quiserem, juntos, aqui como para aqueles que escutarão ou que lerão, um 

momento de silêncio, não para outro objetivo que não o próprio silêncio. 

… Silêncio… 

Eu sou Irmão K; eu terminarei minha intervenção de hoje, uma vez que estamos no período de 

revelações, para aqueles que não teriam, ainda, visto ou adivinhado, eu fui, é claro, em minha 

última vida, Krishnamurti. 

Eu fui, também, aquele que foi reconhecido, no início do século XX, como o novo Messias, que 

eu não era. 

Eu fui, simplesmente, também, aquele que foi nomeado Jesus, e que foi incorporado pelo 

Cristo Solar, após seu batismo no Jordão. 

Antes disso eu tive, é claro, como vocês todos, outras vidas, na superfície da Terra, algumas 

conhecidas, outras, estritamente desconhecidas. 

Meu caminho não é diferente do seu, simplesmente, eu desempenhei um papel na história, ao 

acolher o Espírito do Sol ou Cristo; hoje, vocês desempenham, todos, esse mesmo papel. 
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Eu diria, de algum modo, que é seu último desempenho de papel, mas ao qual você não deve, 

de modo algum, apegar-se. 

Vejam o Amor em cada um, amem cada um como Ele os amou e como eu os amei. 

Não procurem, jamais, sua vantagem, assim como, jamais, procurem estar em posição inferior, 

em seu sentido de Amor e em seu sentido do Serviço. 

E lembrem-se: na medida com a qual vocês julgam, vocês se julgarão a si mesmos. 

E, antes de tudo, a maior das alquimias consiste em amar – mais do que si mesmo – seus 

piores inimigos. 

Se vocês aceitam isso e vivem-no, então, vocês são o Amor, pouco importa que você seja 

Cristo, pouco importa que você seja a Fonte, vocês estão na Verdade, e isso é amplamente 

suficiente. 

Permitam-me, antes de retirar-me, abençoá-los no Espírito do Sol, aquele de hoje e aquele da 

época na qual eu portei Cristo. 

… Silêncio… 

Eu rendo graças à sua escuta e ao seu acolhimento. 

Irmão K saúda vocês. 

 

ANAEL – Primeira intervenção 

Eu sou Anael, Arcanjo. 

Bem amados do Um, eu saúdo, em vocês, a Graça e o Amor. 

… Silêncio… 

Eu venho a vocês como Arcanjo do Amor e da Relação, para aportar respostas desses tempos 

da Terra nos quais vocês entram, em plena consciência, nos tempos da Ascensão física. 

Minhas respostas serão, é claro, minhas, mas a elas se acrescentará a vibração do Espírito do 

Sol e a presença do Coro dos Anjos. 

Antes de qualquer coisa, instalemo-nos no silêncio propício à eclosão do Verbo. 

… Silêncio… 

Eu escuto. 

 

Questão: sobre o Verbo Criador, Um Amigo convidou-nos a usar sem limites de nosso 

pensamento, mesmo no vazio, em cada ocasião. 

Você pode reprecisar, de alguma maneira, dado que a vontade pessoal não deve 

intervir? 

Bem amado, trata-se da diferença entre o que eu nomearia – e nomeei, no passado – a 

intenção e a atenção, o que é bem diferente da vontade pessoal. 

No plano estrutural e no plano vibratório como energético, a vontade pessoal recorre ao que 

vocês nomeiam os chacras subdiafragmáticos, em relação com o corpo de desejo, o corpo 

cármico e o corpo físico. 

A atenção e a intenção recorrem, exclusivamente, aos centros de consciência e de energia, 

situados acima do diafragma. 

Assim, portanto, a diferença não se faz, tanto, no que é pronunciado, mas, real e 

concretamente, ao nível em que é emitida a intenção, ao invés da vontade. 

A vontade recorre ao poder. 

A vontade recorre à pessoa. 
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A atenção e a intenção recorrem à consciência e, unicamente, a ela e, se possível, na 

consciência, eu diria, transpessoal ou, se preferem, aos centros de consciência situados bem 

mais alto, no plano vibratório, como tudo o que concerne à vontade pessoal. 

Na noção de vontade há o desejo; na noção de vontade há a apropriação e monopolização. 

A intenção e a atenção referem-se bem mais a uma emissão de pensamento que não é 

acompanhada de qualquer vontade pessoal, nem colorida, de maneira alguma, de um desejo 

pessoal de apropriação ou de monopolização. 

A intenção é livre, a vontade apoia-se nas estruturas de posse, nas estruturas de predação, e 

nada pode ter a ver com a atenção e a intenção. 

A atenção e a intenção são, de algum modo, enquadradas pela ética e a integridade, enquanto 

a vontade pessoal é enquadrada pelo ego, pelo desejo e pelas memórias. 

Em um caso, há fixação; no caso da atenção e da intenção há, realmente, criação, porque é o 

Verbo Criador que entra em ação e não a criação oriunda do ego. 

Assim, portanto, a estrutura não diverge pelas palavras, mas, bem mais, pelo que é portado 

como energia e como consciência. 

A vontade pessoal recorrerá, sempre, à noção de busca, à noção de satisfação de um desejo, 

mesmo se ele seja percebido como um não desejo. 

A atenção e a intenção são livres de toda predação. 

A atenção e a intenção não são expressas pela pessoa, mas por dinâmicas que concernem à 

consciência elevada ou supraconsciência. 

A diferença é essencial, ao nível da energia portada, da consciência portada, mas, sobretudo, 

bem mais, ao nível dos resultados obtidos. 

O que é obtido pela vontade pessoal apenas pode dissolver-se no efêmero. 

Não há criação alguma, há aparência de criação. 

No que concerne à atenção e à intenção, que não dependem da vontade pessoal, mas, sim, 

dos chacras situados, essencialmente, acima do diafragma – não, unicamente, o coração, mas, 

também, aqueles que estão situados mais alto – há, nesse nível, criação e, eu diria, mesmo, 

co-criação consciente ou Verbo Criador. 

Não há desejo, não há outra expressão que não a manifestação e a expressão da verdade do 

Amor. 

No outro caso, não poderá haver Amor, mesmo se a vontade pessoal seja seguida de sucesso. 

Mas esse sucesso nada tem a ver com a realidade e a verdade do coração. 

Saber se si mesmo emite um pensamento ligado ao Verbo ou ligado à vontade decorre, 

diretamente, também, do próprio processo. 

A atenção e a intenção são formuladas apenas uma vez; a vontade tem obrigação, se posso 

dizer, de ser mantida no tempo, no espaço. 

Fixar-se em um objetivo, qualquer que seja, pertence, sempre, à vontade. 

Deixar ser a Luz é uma rendição sem condições da vontade pessoal, a favor do Verbo Criador. 

No caso da vontade há perpetuação do ego. 

Na intenção e na atenção o ego não pode infiltrar, se posso dizer, o que é emitido pela própria 

consciência. 

Os resultados são, portanto, diferentes, o processo operatório também. 

A vontade, como eu disse, necessita de uma atenção de cada minuto e de cada instante, que 

puxa, sempre, para si, o objeto da investigação ou o objeto da demanda. 
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A atenção e a intenção seriam mais da ordem do que eu nomearia a afirmação consciente 

positiva, que estabelece, assim, a ausência de distância entre a atenção e o objetivo, que não 

é fixado pela pessoa, mas ditado pelo próprio coração. 

A vontade desenrola-se segundo a linearidade temporal inscrita nesse mundo; a atenção e a 

intenção desenrolam-se, eu diria, na ultratemporalidade. 

Não é questão de tempo, mesmo se possa existir uma latência entre a atenção emitida e o 

resultado. 

O resultado, nesse caso, não é um objetivo, mas a exata manifestação da Luz, do Amor e da 

Verdade. 

A Verdade não será, jamais, pessoal, em qualquer história que seja, em qualquer destino que 

seja, porque é, justamente, o apagamento da verdade pessoal e da história pessoal a favor de 

outra coisa, que, justamente, nada tem a ver com a pessoa, sob qualquer ângulo que seja. 

… Silêncio… 

Outra questão. 

 

Questão: a respiração celular, obtida pela hiperventilação dada por Ram, corresponde ao 

que Snow havia chamado o canto e a dança das células? 

Bem amado, eu diria que é sobreponível, com uma diferença, não de intenção, mas uma 

diferença de efeito. 

O que havia sido definido, por Snow, corresponde à vida nesse mundo liberado do 

confinamento. 

A respiração ou hiperventilação de Ram corresponde à liberação das forças não vitais, mas 

vibrais, na escala do corpo, na totalidade, e, portanto, nada tem a ver com os potenciais e as 

manifestações da vida, mesmo livre, na terceira dimensão que vocês vivem. 

Há, portanto, sobreposição, pelas manifestações, mas há diferença de resultado. 

Essa diferença de resultado é significativa para aqueles que tentariam viver ou pôr em prática 

ambos os elementos dados, um por Snow, o outro dado por Mestre Ram. 

Um aplicava-se a uma determinada época, que corresponde, já, há alguns anos. 

Como vocês observam, as circunstâncias de suas vidas individuais e da vida coletiva na Terra 

não são mais, absolutamente, as mesmas do que há ainda alguns anos. 

Tudo se torna saliente, tudo se torna extremo, de certa maneira. 

Não pode permanecer meia medida: há ou o medo ou o Amor, ou a sombra ou a Luz. 

Não faça disso, aí tampouco, mais uma dualidade, mas apenas uma constatação do que se 

desenrola na tela da consciência de cada um, como na tela da consciência coletiva. 

A Dança do Silêncio proposta pelo Mestre chinês Li Shen foi a oportunidade de fazer a junção 

entre a dança da vida e a vida celular, e a respiração celular, e de passar, com facilidade – ou, 

em todo caso, com mais facilidade – do estado vital da pessoa ao estado vibral do coração, 

que se traduz, hoje, como vocês o constatam, por uma majoração e uma intensificação dos 

sinais ligados ao vibral, em detrimento do que é nomeado o vital. 

O fogo vital consome o ego e consome a vida; o Fogo vibral restaura a vida, em sua unicidade 

e em sua multidimensionalidade. 

Contudo, inúmeros de vocês têm exprimido e manifestado um e o outro, um após o outro, para 

poderem apreciar, pela própria experiência, a realidade, as funções e os resultados desses 

dois fogos. 

Lembrem-se de que não há nem bem nem mal; de que não há, jamais, erro, e que há apenas 

experiência. 
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E tudo o que não é experimentado releva do conhecimento, que nada tem a ver com a Luz 

vibral. 

Tudo o que não é vivido, tudo o que faz apenas conceber-se ou enunciar-se não se juntará, 

jamais, à verdade da Luz Una e do Amor. 

… Silêncio… 

Questão seguinte. 

 

Questão: quando de um contato com os dragões, eles me mostraram um bebê luminoso 

abandonado, que eles estavam cuidando. 

O que fazer dessa informação? 

Bem amado, toda informação que vem de um irmão ou de uma irmã humanos, como a que 

vem de um dos povos elementares é uma informação que não requer, necessariamente, ação 

ou reação, isso depende do contexto. 

Porque eu creio que os dragões, se eles têm necessidade de sua ajuda em relação a essa 

visão, eles o farão saber, de uma maneira ou de outra. 

Não há, portanto, em sua consciência, que projetar outra coisa que não o que lhe é mostrado 

ou o que lhe é dito. 

Não há que projetar o que quer que seja, nem, mesmo, interrogar-se sobre o que quer que 

seja. 

Eu o lembro de que o importante, nesses contatos elementares, situa-se ao nível da própria 

relação, porque é essa relação que abre você ao Amor incondicionado e ao Amor aplicado a 

outra coisa que não o humano e, no entanto, conectado à mesma manifestação de vida, ao 

mesmo Amor. 

Simplesmente, o fato de não ser tributário de uma forma corporal humana, quer seja em uma 

relação afetiva ou em uma relação entre irmão e irmã, espiritual, não tem, absolutamente, o 

mesmo impacto que uma relação com alguns povos elementares. 

Porque inúmeros de vocês descobriram, justamente, o que era o Amor incondicional, que não 

depende de um fator humano para exprimir-se, manifestar-se e viver-se. 

Então, não deixe correr seu próprio mental, que quer encontrar uma indicação ou uma 

explicação. 

Retenha, simplesmente, que o mais importante é a relação que se abriu, porque é na relação 

que se encontra o Amor incondicional e, sobretudo, o Amor que não depende nem de você, 

nem de um irmão, nem de uma irmã, mas põe-no na relação com mundos que lhe eram 

dificilmente perceptíveis e acessíveis até agora. 

É claro, tanto os elfos, os dragões, as ondinas e os gnomos poderiam falar-lhe, durante muito 

tempo, da vida deles, de sua organização, de seus aspectos, eu diria, sociais. 

Eles podem fazê-lo, e eles o fazem, aliás, em alguns casos. 

Mas retenha e mantenha sempre presente, no espírito, que a coisa importante não é o que 

você diz a eles, não é o que eles lhe dizem, mas, bem mais, o que é intrinsecamente veiculado 

pela própria relação, o fato de entrar em relação com qualquer coisa ou qualquer elemento de 

consciência que não é de seu mundo visível e acessível. 

Snow havia falado do contato com a natureza, com os elementos da natureza; era uma 

primeira aproximação. 

Houve, obviamente, patamares que foram cruzados, de maneira coletiva, pela humanidade e, 

sobretudo, após a liberação do núcleo cristalino da Terra, o que permite viver o que era, até 

agora, limitado, eu diria, a alguns indivíduos por século. 
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É claro, os dragões podem falar-lhe de sua organização social, eles podem, mesmo, exprimir-

se, como foi o caso há pouco tempo, concernente às suas ações na própria Terra, mas o 

importante não está aí. 

O importante é, verdadeiramente, ser livre para essa relação, se ela se produz em sua vida, 

qualquer que seja o povo elementar. 

Mesmo se as informações que lhe são comunicadas possam, eu diria, interessar-lhe ou cativá-

lo, não se esqueça, jamais, de que o mais importante é o que foi estabelecido por essa relação, 

que lhe permite viver, de maneira incondicionada e, sobretudo, sem influência de qualquer 

sistema de controle do mental humano, pessoal e individual, em sua relação com um irmão ou 

com uma irmã. 

Os elfos, como os gnomos, os dragões, como as ondinas, assim como outros povos 

elementares nada têm a ver com a pessoa deles. 

É claro, há uma organização hierárquica, mas que nada tem a ver com a organização 

hierárquica tal como vocês a concebem e vivem na Terra. 

Há, eu diria, uma maior capacidade presente em cada um de vocês, para estabelecer a relação 

de Amor incondicional, tanto consigo mesmo como com os irmãos e as irmãs da Terra e a 

humanidade, em seu conjunto, sobretudo, pelo contato com a natureza e, também, 

obviamente, com os Arcanjos, os Anciões, as Estrelas ou qualquer ser de Luz que se manifeste 

à sua consciência. 

Retenha que, mesmo essas relações, retenha que, mesmo as informações e os ensinamentos 

que nós temos transmitido, há numerosos anos, tinham por vocação apenas fazê-los descobrir 

vocês mesmos, na impessoalidade do Amor. 

É o que, hoje, vocês realizam, inúmeros de vocês, em meio aos povos elementares, mas, 

também, conosco. 

E, eu diria, de maneira mais direta, com os povos elementares da Terra do que conosco, 

porque há uma espontaneidade. 

Vocês não dependem mais de uma voz dita exterior a si; vocês não têm mais necessidade de 

intermediário; vocês estão na relação direta, de coração a coração, com os povos elementares. 

É claro, toda relação acompanha-se de troca de informações, de troca de energia, mas, antes 

de tudo, é uma relação de Amor e uma troca de Amor. 

O resto faz parte de uma história à qual vocês podem aderir ou não. 

É claro que é interessante conhecer a organização social dos elfos, mas será que, 

fundamentalmente, ela lhes aporta algo para descobrir quem vocês são, em sua eternidade? 

Certamente não. 

Retenham que será, sempre, a própria relação que estabelece o que vocês nomeiam Amor 

incondicional e, sobretudo, que faz cair as barreiras evolutivas. 

Porque o Espírito é perfeito. 

Enquanto há relação de coração a coração entre humanos pode haver comunhão, fusão ou 

dissolução da própria consciência; pode haver deslocalização da consciência. 

Ora, os contatos que vocês vivem com os povos elementares desenrolam-se na consciência 

comum, mesmo que recorra ao supraconsciente. 

Aí está o interesse que é, justamente, de apagar o fogo vital, para que todo o lugar seja 

deixado ao Fogo vibral. 

Dito em outros termos, eu diria que os contatos elementares implicam – mesmo se vocês ainda 

não o percebam – a dissolução da alma a favor do Espírito, de maneira mais fácil do que o que 

poderia obter o que vocês poderiam nomear trabalho pessoal, qualquer que seja. 



63 
 

Porque não se trata de um trabalho, mas de uma relação, e a relação com os povos 

elementares far-se-á, sempre, pelo coração. 

Nem pelas palavras, nem pelas explicações, mesmo se vocês tenham a visualização direta 

disso, pelos olhos ou pelo coração. 

… Silêncio… 

Outra questão. 

 

Questão: apesar dos meus exercícios para manter o instante presente, eu continuo a 

adormecer. 

Como manter o instante presente? 

Bem amado, o sono na meditação é a penetração, diretamente, no Absoluto que é, de qualquer 

forma, eu diria, uma forma de finalidade, mesmo se não seja verdadeira. 

É, mais, uma reconexão, que ignora todos os véus ligados à pessoa, como da encarnação, 

como das dimensões, como das linhagens estelares ou das origens estelares. 

Contudo, se há desaparecimento e incapacidade para manter o ponto de extinção da própria 

consciência basta, simplesmente, então, antes do adormecimento, retomar consciência de uma 

das partes de seu corpo. 

Não no movimento, mas, simplesmente, no momento em que você sente o adormecimento, 

portar sua consciência em um dos pontos periféricos de seu corpo. 

Isso pode ser um dedo, pode ser uma orelha, pode ser um dedo do pé, pode ser uma 

articulação. 

Em nenhum caso, na respiração. 

Virá, em seguida, um momento no qual você pode, também, de olhos fechados, considerar que 

você olha no interior de sua cabeça, ao centro, porque isso vai pôr em movimento certo 

número de automatismos situados ao nível dos nervos cranianos, o que permite, então, 

resolver esse basculamento da consciência do estado de vigília normal ao estado de 

desaparecimento, e permitirá, aí também, sustentar a própria consciência por um filete de Luz, 

que permite a ela manter-se no Coração do Coração ou ao Centro do Centro, sem vacilar e 

sem cair no Absoluto. 

Lembre-se, contudo, de que a experiência que é realizada para manter o instante presente ou 

a Infinita Presença ou, como foi dito por Irmão K, a Última Ausência, tem por vocação trazer, se 

posso dizer, à consciência comum, a inacreditável paz e contentamento que existem na 

Morada de Paz Suprema. 

Isso terá, é claro, efeitos no que pode ser resistente em sua vida como pessoa, na superfície 

desse mundo, quer sejam as memórias, quer sejam os hábitos, quer sejam as escravidões 

ditadas pelo condicionamento cultural, social ou familiar ou, ainda, pelo carma. 

Isso aportará a você, na consciência comum, uma alegria inabalável, devido, mesmo, à 

manutenção, durante certo tempo, na Morada de Paz Suprema. 

Assim, portanto, para aqueles de vocês que teriam tendência a desaparecer, a passar de um 

estado a outro, ao escutar-nos ou na meditação, pensem, simplesmente, em portar sua 

consciência em uma das partes de seu corpo. 

Normalmente, antes de adormecer, mais nenhum sinal chega à sua consciência, do corpo, ele 

não está mais presente na consciência; é o que implica o desaparecimento como o sono. 

Vocês têm, todos, o hábito de constatar, em seu mundo, que, se existe uma dor demasiado 

forte, se existe uma diferença térmica, se existe demasiado barulho, se existe muita luz ou a 

impressão de faltar o ar, o sono não vem. 
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Aí, é questão, justamente, de desencadear um sinal da consciência, que vai, de algum modo, 

abalar o próprio processo do adormecimento. 

Por ser abalado, você conseguirá identificar o que se desenrola em si, pouco antes do 

adormecimento e, naquele momento, ao ter identificado isso, esse mecanismo, que é 

específico para cada um – isso pode concernir à própria consciência, que parece respirar, pode 

ser o que foi descrito pela respiração de Ram, dormências do corpo – naquele momento, 

reconecte, se posso dizer, sua consciência a um ponto periférico do corpo. 

Ou, então, olhe no interior de si mesmo e ao centro, de olhos fechados, e você constatará, 

então, naquele momento, que não há mais adormecimento. 

À força de retardar o adormecimento, deslocando os próprios sinais do adormecimento, virá um 

instante no qual você viverá a Morada de Paz Suprema, e constatará, por si mesmo, a 

realidade dessa passagem entre o Absoluto e a consciência comum. 

O que é mantido não é o Si nem, mesmo, o que foi nomeado o supramental ou a 

supraconsciência, é o processo exato de extinção da consciência, que o traz ao processo 

exatamente similar, nomeado aparição da consciência, que foi chamado, eu creio, o Alfa e o 

Ômega. 

… Silêncio… 

A questão seguinte. 

 

Questão: quando se está na dor de ver nossos irmãos que sofrem, como permanecer na 

alegria? 

Bem amado, a compaixão, que se traduz por uma partilha de dor, é, obviamente, o oposto da 

Alegria, mas diga-se que compadecer não basta, a Alegria é o bálsamo curador. 

Assim, portanto, em face de seu sofrimento como do sofrimento de um irmão e de uma irmã, se 

você mesmo desce à compaixão, sentindo a dor em si, você não poderá trabalhar pela Alegria 

e pelo Amor. 

Assim, portanto, viver a dor de um irmão ou de uma irmã remete-o à sua própria dor. 

Porque além da compaixão e, mesmo, do carisma, há sentimento de identificação à dor do 

outro, o que faz ressoar, em você, dores já vividas. 

O sentido do serviço e o sentido do Amor vão bem além da simples compaixão. 

A compaixão abre ao amor, ao carisma também, mas eles não são o Amor e, sobretudo, não 

incondicionado. 

Porque esse amor, tal como você o apresenta, permanece e continuará um amor condicionado. 

Porque, se o amor é condicionado à dor ou à alegria de um ou do outro, certamente, há 

simpatia, certamente, há empatia, mas qual é o interesse? 

Enquanto você sabe, pertinentemente, que, ao manter a Alegria, você irradia, ao seu redor, um 

campo de força ligado ao Coração Radiante, ligado à emergência da energia da alma, à 

emergência da consciência do Espírito, que entra em manifestação, mesmo nesse mundo. 

É nesse sentido que vocês têm sido nomeados ancoradores e semeadores de Luz. 

Se sua alegria é dependente do que quer que seja, tanto em seu exterior como em seu interior, 

ela não é a Alegria, porque a Alegria não conhece qualquer alteração ligada às circunstâncias 

de sua consciência, como da consciência de qualquer outro. 

A compaixão pode, então, exprimir-se, ao mesmo tempo, mantendo a Alegria; aí está o mais 

importante porque, se você permanece na compaixão sem manter a Alegria, então, você não é 

mais, você mesmo, a Alegria. 

Como você quer que nasça a Alegria, então, nessa relação ou nessa compaixão? 
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Isso é impossível, e isso o remete ao amor condicionado, ao amor pessoal e não ao Amor 

incondicionado. 

É exatamente, em outro domínio, o que eu exprimi em relação aos contatos com os povos 

elementares. 

… Silêncio… 

Questão seguinte. 

 

Questão: qual é esse estado de bem estar, em caso de perda de consciência após um 

acidente? 

Bem amado, a partir do instante em que o ego é surpreendido, a partir do instante em que a 

pessoa vive um traumatismo, qualquer que seja, sobretudo, se há perda de consciência, 

sobretudo, se há impressão de estar em jogo a vida, é nessas circunstâncias, paradoxalmente, 

que a Alegria pode aparecer. 

Porque, nesse caso, o ego não tem qualquer tomada no que está se desenrolando, ele pode, 

então, apenas capitular. 

As situações de urgência, como os processos que vocês vivem, atualmente, na Terra, são as 

condições ótimas, não para o medo, mas, bem mais, para a revelação do que vocês são, ou 

seja, o Amor incondicionado. 

Assim, portanto, não se surpreenda de ter vivido o que você viveu, assim que há perda dos 

meios do ego, e perda de consciência do ego, revela-se o que você é. 

Isso é muito conhecido. 

O processo no qual o ego sente-se condenado, quer seja por uma longa doença – a partir do 

instante em que há aceitação – quer seja quando de um acidente – com o lado imprevisível e 

imediato – implica os mesmos resultados que são o desaparecimento instantâneo do que 

mantém o ego, já que o ego nada mais pode manter e, ainda menos, a vida. 

É, portanto, nesse processo que pode ser descoberta e vivida a Alegria. 

A Alegria não dependerá, jamais, de sua pessoa, nem de qualquer circunstância, qualquer que 

seja, caso contrário, não é a Alegria, é o prazer e, portanto, condicionado a algo que é 

aportado ou vivido. 

A Alegria, incondicional, aí também, é o reflexo do Amor em manifestação nesse mundo. 

Assim, portanto, quando as estratégias elaboradas pelo ego, em qualquer pessoa ou qualquer 

consciência confinada nesse mundo estão em jogo, há relaxamento. 

Há abandono das estratégias defensivas de sobrevida, que para nada mais servem. 

O cérebro dito reptiliano não tem mais qualquer utilidade, ele é superado pelo que se produz, 

ou seja, no caso, aqui, um acidente e uma perda de consciência ou de conhecimento. 

Então, por vezes, no retorno, o Amor está presente e a Alegria está presente. 

Não é o acidente que é, propriamente dito, responsável pela Alegria, mas ele é, entretanto, o 

que permitiu a revelação do Amor ou da Alegria incondicionais. 

Porque não há mais ninguém para impedir ou para refrear ou para limitar a expressão do Amor 

e da Alegria. 

… Silêncio… 

Outra questão. 

 

Questão: quando eu observo o switch da consciência, eu visualizo um ponto ao nível do 

coração, minha personalidade está sobre uma nuvem à direita e ela se apaga, pouco a 

pouco, depois, eu sorrio. 
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Eu permaneço em um estado vago e luto para não dormir. 

É um bom método? 

Você tem preconizações? 

Bem amado, se esse método aporta-lhe os resultados esperados, então, para você, é o bom 

método. 

Eu não tenho outro método para dar-lhe que não aquele que funciona para você e que você 

experimenta. 

Agora, é preciso, efetivamente, compreender que, em um sentido de resposta mais geral, o 

processo de visualização que porta a atenção e a consciência em um determinado ponto do 

corpo, como eu disse em uma resposta anterior, pode ser útil. 

Mas nem sempre. 

É preciso colocar-se a questão sem procurar mais longe. 

Será que, realmente, essa visualização é necessária para você e ela traduz, 

fundamentalmente, e por trás das aparências da própria técnica? 

A necessidade, simplesmente, de prender-se ao conhecido, a necessidade de não se 

abandonar, inteiramente, à Alegria e ao Amor, mantendo a existência da própria consciência, 

pelo próprio princípio aplicado de visualização. 

Isso não quer dizer que seja falso. 

Eu atraio, simplesmente, sua atenção, ainda uma vez, quaisquer que sejam os resultados 

esperados e obtidos tente, aí também, transcender o hábito. 

Mude de apoio, incline-se a um símbolo, porte sua consciência, se quiser, e se isso é 

necessário para você, no que eu nomearia um símbolo neutro, que não é colorido pela 

existência desse mundo, o que, para você, evoca a Luz e o Amor. 

Pode ser uma chama de vela, pode ser o vôo da águia. 

Mas, tanto quanto possível, tente libertar-se da noção de visualização ou de localização da 

consciência em um dos pontos de seu corpo. 

O que pode ser útil em um caso, como eu expliquei em uma das questões anteriores, pode 

revelar-se inútil em outros casos. 

Eu repito, não há resposta padrão, porque cada um identifica suas próprias técnicas, seus 

próprios raciocínios, seus próprios protocolos que, como vocês sabem, mesmo se sejam 

eficazes, são, em definitivo, apenas muletas. 

… Silêncio… 

Outra questão. 

 

Questão: depois que eu contato os seres da natureza, tenho a impressão de menos 

partilhar com os seres humanos, eu procuro menos a companhia deles. 

O que você pensa disso? 

Bem amada, porque isso é novo e, também, porque, certamente, você sente que a nutrição 

que lhe é aportada assim é, de longe, mais refinada do que o que pode acontecer, como você 

o diz, ao nível humano. 

O reencontro humano, de coração a coração, transcende a pessoa, mas os reencontros 

humanos, situados ao nível da pessoa, apenas aportam-lhe poucas coisas. 

Contrariamente, efetivamente, no que se desenrola com os povos elementares ou com nossas 

próprias Presenças no interior de vocês. 
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Não há nem que se justificar, há apenas que observar porque isso se produz, e eu a 

tranquilizo, você não é a única. 

Porque o povo da natureza, como eu disse, representa o fio condutor até o Amor incondicional 

e incondicionado ligado a uma forma humana, qualquer que seja, em qualquer tipo de relação 

que seja. 

Porque cada pessoa, mesmo se vocês estão no coração a coração, é portadora de uma 

história, é portadora de uma vibração da pessoa, mesmo se ela seja apurada e afinada, o que 

não é o caso com os povos da natureza. 

Dito em outros termos, a noção de individualidade ou, então, de consciência lúcida dela 

mesma, é profundamente presente no humano. 

Esse aspecto da consciência não existe, absolutamente, nos povos elementares que evoluem, 

eu os lembro, quer sejam os dragões, os elfos, os gnomos ou as ondinas e os silfos, em uma 

noção de unidade coletiva. 

Não é o que vocês poderiam chamar um espírito de colmeia, com uma ausência de 

consciência individual, é uma consciência individual que se reconhece em uma consciência 

coletiva. 

Isso vai bem mais longe do que, simplesmente, as amizades que podem existir entre humanos 

que praticam a mesma religião ou a mesma filosofia. 

As codificações vibratórias e as codificações vibrais e, mesmo, vitais, existentes nos povos da 

natureza, não podem interferir do mesmo modo que em uma relação humana, qualquer que 

seja. 

Não há, portanto, desvio, mas, bem mais, capacidade, com isso, nesses contatos com a 

natureza, para viver de maneira mais direta e sem intermediário, quer seja a pessoa ou um 

médium, um contato direto, de coração a coração. 

No coração a coração do humano há muito mais facilidade, eu diria, para vivê-lo com um 

desconhecido que vocês não conhecem. 

Isso será possível, é claro, como é o caso entre almas irmãs, entre chamas gêmeas ou entre 

irmãos e irmãs que comungam na mesma consciência, mas será, sempre, portador do sentido 

da identidade da pessoa, mesmo se a alma esteja dissolvida. 

O que não pode ser, de modo algum, o caso com um elfo ou com um dragão. 

É difícil imaginá-lo, de fato, voar no céu como um dragão; é difícil imaginá-lo deslocar-se de 

árvore em árvore, qualquer que seja sua idade, como um elfo; é difícil imaginá-lo partilhar os 

ritos sociais e, eventualmente culturais, se posso dizer, existentes entre o povo dos elfos ou o 

povo dos dragões. 

Enquanto essa informação continha presente na relação humana, de coração a coração. 

Existe, ao nível da consciência comum, o que é chamado de códigos morais, códigos sociais 

de comunicação. 

Eles não podem existir em qualquer dos povos elementares quando vocês estabelecem um 

contato com eles e, portanto, essa relação e essa comunhão, essa comunicação é bem mais 

livre do que o que vocês puderam experimentar até agora, mesmo nos momentos vividos de 

coração a coração. 

Isso não deve ser uma injunção para desviar-se de sua humanidade, mas, bem mais, para dar-

lhe a força e para permitir-lhe ver o que se desenrola em toda relação, a um nível que eu 

qualificaria de infraconsciente e, portanto, que escapa da vigilância da consciência, como da 

própria supraconsciência, porque ela não é concernida por isso. 

A relação com os povos elementares é, portanto, desprovida de qualquer história humana e de 

qualquer componente humano. 
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Será o mesmo, em uma oitava diferente, quando vocês reencontrarem, alguns de vocês, os 

Vegalianos, os Arcturianos ou outros povos. 

Não se esqueçam de que haverá, aí, um choque cultural e um choque de civilização, porque 

vocês terão que lidar com formas que não têm qualquer ponto de referência no interior de sua 

consciência e, mesmo, em sua supraconsciência e, eu diria, mesmo, em alguns casos, nem 

com sua origem galáctica. 

É outra coisa reencontrar um golfinho na água da Terra do que reencontrar um delfinoide que 

vem de Sírius. 

Assim, o contato, cada vez mais convincente, entre os povos elementares e os povos 

humanos, é uma preparação, aí também, bem agenciada e estruturada, que prepara o 

reencontro com a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, em qualquer dimensão que 

seja, aí, onde vocês estão situados. 

Não se esqueça de que o humano é portador de um sistema de controle do mental humano, ao 

nível individual, mesmo se aquele ao nível coletivo esteja em vias de desagregação final e 

total, entretanto, os hábitos que constituem, vocês também, nessa pessoa que vocês ainda 

são, certo número de leis, certo número de conceitos, certo número de energias, também. 

O fato de não estar em contato com o ambiente habitual, quer seja, mesmo, os elementos da 

natureza como as árvores, os vegetais ou os animais da natureza, nada tem a ver com o que 

pode desenrolar-se com o que sai de seu campo de observação e de seu campo de 

consciência coletivo, concernente ao que se desenrola na Terra, ao nível habitual e usual. 

Aí está a grande diferença, e aí está o sentir que você exprimiu, através de sua questão. 

Ela não é uma fuga do humano, mas uma redescoberta de sua humanidade na relação com os 

povos elementares, que lhe dá, então, a viver, uma humanidade que eu qualificaria de bem 

mais aberta e menos confinante do que aquela ligada às convenções sociais, morais ou 

relacionais do humano. 

… Silêncio… 

Outra questão. 

 

Questão: eu tenho, frequentemente, sonhos nos quais eu me exercito a voar. 

O que isso significa? 

Bem amado, o que você nomeia o sonho de voo, qualquer que seja a natureza dele, evoca a 

necessidade de liberdade e traduz a dissociação do corpo astral que sobrevém, mais 

facilmente, é claro, no momento dos sonhos. 

O sonho de voo é, portanto, uma aspiração à liberdade. 

Ele traduz, também, a dissociação entre o corpo físico etéreo e o corpo astral. 

Mas, em primeiro lugar é, de qualquer forma, a sede de liberdade que está na dianteira da 

cena. 

O sonho de voo traduz, frequentemente, na psicologia, o sentimento de estar confinado em sua 

vida, em seu corpo ou em experiências ou problemas. 

O sonho de voo é uma necessidade de evadir-se da condição humana sofredora. 

… Silêncio… 

Questão seguinte. 

 

Questão: como fazer para não parecer indiferente à infelicidade dos outros, quando se 

está, si mesmo, na alegria? 
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Bem amada, aquele que está, realmente, na Alegria incondicional, não pode ser afetado pelo 

sofrimento, tanto o próprio como aquele do outro. 

A alegria de que você fala é uma alegria condicionada, já que ela se apaga assim que observa 

o inverso da alegria em si ou através do sofrimento de um irmão ou de uma irmã humana. 

Assim, portanto, no próprio enunciado da questão há, portanto, confusão entre a alegria 

condicionada e a Alegria incondicionada. 

A Alegria incondicionada, o estado de Graça pode compadecer-se com o sofrimento, partilhar o 

sofrimento, mas não perde, contudo, a Alegria. 

Aquele que perde a alegria nessas circunstâncias vive uma alegria condicionada, 

simplesmente. 

Há, portanto, um convite, através de sua questão, a, efetivamente, diferenciar, justamente, 

pelos efeitos, entre a Alegria incondicionada e a alegria condicionada que se junta ao que eu 

nomeei o prazer. 

A Alegria incondicionada mantém-se, qualquer que seja o sofrimento, o seu ou aquele do outro, 

qualquer que seja o sofrimento da humanidade. 

Aquele que vive o Amor continua no Amor, mesmo diante da destruição de toda a vida, porque 

é o único modo, para ele, de ajudar. 

Essa ajuda não se vê, ela não se mede, ela não se quantifica, mas ela é, entretanto, a única 

ajuda, realmente, eficaz. 

Não se esqueça de que experimentar a compaixão é algo de importante para o humano, mas 

se essa compaixão leva-a a não mais estar no Amor e, portanto, na Alegria, então, analise 

aonde o conduz o que você observa por si mesma. 

Se a questão coloca-se de manter a Alegria, ao ver o sofrimento, é que o que você tenta 

manter não é a Alegria. 

Porque ela é condicionada à ausência de visões de sofrimento. 

Assim, eu a convido, então, a reconsiderar o tipo de alegria que a habita e que se manifesta. 

A Alegria nasce por si só, quando ela é incondicionada; ela é a resultante do estado de Graça, 

do contentamento e do Amor revelado. 

A Alegria é o apanágio não do sábio, mas do Liberado Vivo e daquele que vive o Si, de 

maneira estável e definitiva. 

Nesse caso, você pode chorar com o aflito, você pode, portanto, compadecer-se no mais 

íntimo e no mais próximo do sofrimento, mas, em momento algum, você pode perder a Alegria. 

Porque, se ela se evacua, então, você pode concluir, daí, de forma inequívoca, que isso não 

era a Alegria. 

A Alegria permanece, quer se lhe retire um membro, quer seu filho morra, quer a humanidade 

morra; você pode compadecer-se, você pode sentir a dor, mas você não é afetada pela dor, 

você permanece na Alegria. 

Você não pode trapacear com a Alegria incondicionada. 

Assim, portanto, se um elemento, qualquer que seja no ambiente ou em sua própria 

consciência comum, faz desaparecer a alegria, então, você pode daí concluir, de maneira 

definitiva, que o que você nomeava a Alegria não era, verdadeiramente, a Alegria, porque ela 

era, ainda, condicionada. 

E a experiência do sofrimento, tanto a sua como aquela de um irmão ou de uma irmã, ou da 

humanidade, em seu conjunto, pode ser tomada em si, mas eu a lembro que, mesmo os 

maiores místicos que percorreram, com seus passos, essa Terra, puderam tomar sobre eles, 

se posso dizer, o destino de uma pessoa, de uma alma. 
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Apenas Cristo foi capaz de arcar com a totalidade de carmas e a totalidade da humanidade. 

E ele morreu. 

Do mesmo modo a Fonte, no momento em que ela sintetizou seu corpo, pôde permanecer 

nessa Terra apenas menos de duas dezenas de anos, por uma razão muito simples. 

A Fonte, que é a totalidade de consciências presentes, também, nessa Terra, a partir do 

instante em que ela tenha sintetizado um corpo ou tomado um corpo, ela é afetada e seu 

coração não resiste. 

E, no entanto, a Alegria permaneceu inabalável, apesar das lágrimas de compaixão, apesar do 

sofrimento que foi tomado em si. 

Naquele momento, a forma desaparece, mas a Alegria não desaparece. 

Se o Amor ou, mesmo, o sentido de Serviço conduz você não, unicamente, a experimentar, o 

que é normal, no carisma e na empatia, mas a ser afetada em sua alegria ou em seu amor, 

então, isso não é o Amor, então, isso não é a Alegria. 

Ou, em todo caso, restam, ainda condições para esse amor ou para essa alegria. 

A Alegria não depende de circunstâncias interiores ou exteriores, ela não depende nem de 

seus humores nem de suas emoções nem, mesmo, de seu sofrimento. 

A alegria condicionada será afetada, é claro, pelas circunstâncias interiores como exteriores. 

Compadecer-se é uma coisa, servir é outra coisa. 

Mas a quem você serve? 

À Pessoa ou ao Espírito de Verdade? 

O Espírito de Verdade, o jogo do sofrimento e do prazer, o jogo das relações nesses mundos, 

eu a lembro, é apenas uma cena de teatro, que não existe para aquele que saiu do teatro, e 

que continuará a existir para aquele que mantém os laços nesse mundo. 

As palavras são as palavras, cada um percebe, disso, conforme sua vivência, uma experiência 

diferente. 

Vocês veem isso, através dessas algumas questões. 

O problema não é um problema de definições, mas, unicamente, um problema de 

posicionamento de consciência. 

Será que sua própria pessoa está liberada da Alegria? 

Porque a Alegria nada tem a ver com sua pessoa e, ainda menos, com outra pessoa e, ainda 

menos, com o sofrimento ou com o prazer de tal outra pessoa. 

Ela é imutável e de uma estabilidade que eu poderia qualificar, em seu mundo, de «a toda 

prova». 

Se o teste da compaixão vivida com o coração faz desaparecer a alegria, então, qual era essa 

alegria para que ela possa, assim, desaparecer, em função de circunstâncias, tanto exteriores 

como interiores? 

É um apelo para reposicionar-se diferentemente, é um apelo para ver e para atravessar o que 

faz, de uma maneira geral, os afetos ou o amor afetivo, ou o amor relacional, que não será, 

jamais, o Amor incondicionado, mesmo se a relação apenas conduza-os a esse Amor 

incondicionado. 

Você pode, portanto, daí deduzir que a relação de empatia e de carisma, manifestada em face 

do sofrimento de um humano ou da humanidade, não traduz sua humanidade ou sua 

desumanidade, mas traduz, simplesmente, seu posicionamento de consciência que a faz crer 

que esse mundo, mesmo se você viva outras coisas, é a única realidade na qual você pode 

apoiar-se. 
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Ora, enquanto você se apoia, de uma maneira ou de outra, sobre esse mundo e nesse mundo, 

você não terá acesso ao desconhecido. 

Você permanecerá no conhecido, mesmo se as experiências sejam diferentes, devido à 

aproximação da Eternidade e do efêmero, aqui mesmo, nessa dimensão, nesse planeta. 

Apreenda, efetivamente, que não há, aí tampouco, qualquer julgamento a ter, mesmo para 

consigo mesma, mesmo para com a relação, há apenas que ver, claramente, o que isso 

significa. 

A vida pode ser concebida nesse mundo, independentemente do confinamento, como um 

objetivo em si. 

Mas essa vida, mesmo nos mundos livres, nos mundos carbonados, não pode ser eterna. 

Porque há desgaste, porque há dissipação da energia e da consciência. 

Mas, assim que haja reconexão ao Espírito, o que é o caso nos mundos livres, mesmo 

carbonados, não há mais apego à forma, não há mais possibilidade de exprimir outra coisa na 

relação que não o Amor incondicionado e a Alegria incondicionada. 

Porque não pode haver condições preliminares para a Alegria e para o Amor, contrariamente 

ao que vocês vivem, ainda, nesse mundo, limitados em uma forma, limitados em sua história. 

A sensibilidade, mesmo a mais importante, não será, jamais, o Amor. 

O Amor não é, contudo, insensível, mas ele transcende a sensibilidade ligada aos afetos e 

ligada à própria pessoa. 

… Silêncio… 

Outra questão. 

 

Questão: você pode desenvolver sobre as luas que acompanham Nibiru? 

A que corresponde sua aproximação em nosso Sistema Solar? 

Há uma correlação com os humanos? 

Você pode repetir a questão? 

Eu a ouvi, mas eu procuro o sentido do que é perguntado. 

 

Questão: você pode desenvolver sobre as luas que acompanham Nibiru? 

A que corresponde sua aproximação em nosso Sistema Solar? 

Há uma correlação com os humanos? 

É, efetivamente, feita referência a luas de Nibiru? 

 

Questão: sim, as luas que acompanham… 

Mas não são luas, é um sistema solar completo, com seus planetas e suas luas. 

Agora, Nibiru é um impacto eletromagnético que põe fim às forças gravitacionais e de 

confinamento que se exercem, ainda – uma vez que vocês estão, ainda, presentes nessa 

Terra. 

E eu falo, efetivamente, de Nibiru. 

Os aspectos planetários que orbitam ao redor de Nibiru, ou as luas que orbitam ao redor dos 

planetas de Nibiru têm um papel menor. 

O único papel importante é ligado à aproximação desse corpo celeste que modifica, vocês 

podem imaginar, a eletricidade, o magnetismo e a gravidade do conjunto do que faz a 

mecânica celeste nesse Sistema Solar. 
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O que é, já, o caso, é claro. 

Agora, por que querer especificar a ação de cada um desses planetas ou das diferentes luas 

presentes em torno dos planetas e não em torno de Nibiru? 

Eu não tenho certeza, portanto, de ter apreendido o que é perguntado através dessa questão. 

O impacto de Nibiru é conhecido por seus cientistas há mais de trinta anos. 

Eu não falo dos escritos, mas, ao mesmo tempo, dos cálculos matemáticos e das observações 

diretas. 

Os efeitos, vocês os conhecem na Terra. 

É, ao mesmo tempo, a mudança de paradigma, é, ao mesmo tempo, a Ascensão da Terra, é, 

ao mesmo tempo, o Apocalipse, a eliminação de todos os véus e a eliminação de todas as 

mentiras. 

Os sistemas solares, em qualquer universo ou em qualquer dimensão intermediária que seja 

são, sempre, duplos ou, mesmo, triplos. 

Nos mundos carbonados, a dualidade, as forças de atrito, se preferem – e não a dualidade 

bem/mal, que não tem qualquer curso – nos mundos livres, essas forças de atrito e de 

antagonismo são onipresentes. 

Elas estão presentes nos corpos, nas consciências, mas conectadas, contudo, à própria fonte. 

É a privação, se posso dizer, desse segundo sol no ambiente próximo do Sol, tal como vocês o 

conhecem, que permitiu o isolamento e o confinamento, e a ausência de ressonância e de 

realiança ao sol central da galáxia, assim como ao sol das Mães geneticistas de Sírius. 

Assim, portanto, esse processo eletromagnético, porque é um, aproxima-se de vocês, é claro, 

a uma velocidade que não é constante. 

Isso havia sido expresso há mais de um ano, pelo Comandante, quando vocês sugeriram a ele 

dar-lhes datas limites. 

Ele havia explicado, então, que há, efetivamente, uma diferença de velocidade, que é função 

das resistências encontradas. 

Nibiru não encontra um sistema homogêneo. 

Os ângulos planetários são diferentes e as forças de resistência eram representadas, eu os 

lembro, pelo sistema de controle do mental humano ou, se preferem, pelas camadas isolantes 

nomeadas heliosfera, ionosfera e magnetosfera, que impedem, de algum modo, a reunião, se 

posso dizer, no plano acoplagem magnética, do Sol que vocês conhecem e de Nibiru. 

Tudo isso, se querem, induz a separação, a divisão e o confinamento. 

Do mesmo modo que uma lua – a lua da Terra tem um efeito sobre as marés, sobre os 

humores, sobre tudo o que é mais ou menos reconhecido pela tradição como pela ciência – é, 

obviamente, importante, também, para os planetas, as luas do sol Nibiru – que, eu os lembro, 

não se vê, uma vez que ele emite em infravermelho – têm, obviamente, uma influência, mas 

que nada é, comparada ao próprio Sol. 

Do mesmo modo que os planetas desse Sistema Solar são responsáveis por influências, essas 

influências que são, antes de tudo, fotônicas e eletromagnéticas, antes de serem astrológicas, 

se se pode dizer. 

Essas influências fazem parte do confinamento. 

Aquele que é livre não é afetado pelas influências ligadas aos planetas ou a qualquer 

circunstância que seja. 

Não há mais ressonância possível com tal aspecto planetário, tal falta ou, ainda, com tal 

aspecto em tal casa, tais como vocês os definem na astrologia. 
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Tudo isso não existe em sistemas solares, mesmo carbonados, a partir do instante em que eles 

estão livres. 

Existem, aliás, astrologias extremamente antigas, que se referem não mais aos planetas ou 

aos zodíacos, mas ao que foram nomeadas as estrelas fixas. 

Essa astrologia é a astrologia não da pessoa, não da alma, mas, diretamente, das leis do 

Espírito. 

Ela concerne não a um indivíduo, mesmo se ele seja afetado nisso, por seu nascimento e seu 

primeiro sopro, ou sua própria concepção, mas ela concerne ao conjunto da Terra. 

Essas influências são reais, elas não são forças confinantes, mas, devido ao confinamento, 

elas se tornam, elas também. 

… Silêncio… 

Outra questão. 

Não há mais questões. 

Bem amados, as questões que foram postas são muito enriquecedoras, para vocês que as 

colocaram, mas, é claro, para cada humano da Terra. 

Contudo, eu insisto na necessidade de questionar, mesmo se vocês tenham as respostas, não 

sobre suas problemáticas pessoais ou individuais, mas, bem mais, sobre o mecanismo da 

Ascensão coletiva que está, eu os lembro, em plena fase ativa. 

É claro, os medos, as angústias, as técnicas que os leva ao contentamento, que os leva ao 

Apelo de Maria, são importantes. 

Assim, portanto, nós interrompemos, de maneira temporária, minha mensagem, para recentrá-

los, se posso dizer, no que foi perguntado e, por favor, de maneira independente de sua 

pessoa. 

Eu falo, efetivamente, de processo coletivo e não de suas apreensões – de seus medos ou de 

suas vivências, que fazem apenas traduzir, elas também, o processo de Ascensão em curso – 

que nos leva, portanto, a responder de maneira muito mais geral e muito mais global do que o 

que pode interessar-lhes, é claro, a título pessoal, e que pode interessar a outros irmãos e 

irmãs humanos da Terra, é claro. 

Mas vamos tentar, em um segundo tempo, ver as coisas de maneira muito mais global, se 

posso dizer, e não de maneira pessoal. 

Assim, portanto, eu me retiro alguns instantes, deixando-lhes, assim, o tempo de formular o 

que foi pedido. 

Eu lhes digo até já. 

 

ANAEL – Segunda intervenção 

  

Eu sou Anael, Arcanjo, novamente entre vocês, para prosseguir seus questionamentos. 

Tomemos algumas respirações, para instalar-nos, juntos, na Unidade, no coração. 

… Silêncio… 

Questão seguinte. 

 

Questão: você pode redefinir o processo de aproximação da Infinita Presença ou da 

Última Ausência? 

Como estabilizá-lo, facilmente? 
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Bem amado, assim como eu respondi, em parte, quando da primeira questão, eu volto ali, 

então, mas para completar isso do modo seguinte: a partir do instante em que isso é obtido e 

vivido, ainda que apenas um tempo ínfimo, permite a reprodução, ao idêntico, em tempos cada 

vez mais longos. 

Não há técnica, propriamente dita, há técnicas iniciais, elas lhes foram desenvolvidas durante 

um ano, concernentes ao que eu, aí também, evoquei, tanto o reencontro com os Elementais, 

tanto a respiração em hiperventilação ou, ainda, exercícios interessantes no corpo, como a 

Dança do Silêncio. 

Não há, propriamente falando, técnica nem fórmula para dar-lhes, porque é a própria 

consciência que experimenta seu próprio desaparecimento. 

Assim, nenhuma palavra nem qualquer técnica permitirá a você realizar isso de outro modo 

que não por si mesmo e em si mesmo. 

Contudo, eu dei elementos como, por exemplo, portar, novamente, a consciência em uma parte 

do corpo, de modo temporário ou, ainda, modificar, de olhos fechados, o modo de ver, ou seja, 

imaginar que você olha no interior de si. 

Obviamente, seus olhos não podem reverter-se ao interior de si, mas eles podem desencadear 

um movimento. 

Esse movimento pode ser de duas naturezas. 

Ele consiste, sempre de olhos fechados, em fazer, como se você olhasse, alternativamente, à 

esquerda e à direita, de modo cada vez mais rápido, o que provoca, desta vez – os olhos 

fechados e não como algumas técnicas que preconizam os olhos abertos, no objetivo 

terapêutico –, simplesmente, desencadear o reflexo que se produz ao nível do que é nomeado 

o tronco cerebral, e que permite liberar os engramas de sobrevida inscritos no tronco cerebral, 

ao nível dos reflexos automáticos, como a respiração, por exemplo. 

Mas, bem mais profundamente, isso vai induzir, pelos movimentos oculares rápidos, esquerda-

direita, direita-esquerda, repetidos várias vezes, uma estabilização. 

Isso deve ser realizado antes, é claro, que você tenha adormecido. 

Essa é a primeira técnica. 

A segunda técnica foi-lhes, também, comunicada. 

Ela consiste em meditar, se posso dizer, no som interior e tornar-se, você mesmo, esse som, 

do mesmo modo que a Onda de Vida permitiu-lhe tornar-se, você mesmo, a Onda de Vida, 

para aqueles de vocês que a viveram, na integralidade. 

Do mesmo modo, a um dado momento, você se tornará o som, e o som primordial é ligado ao 

Coro dos Anjos, ele é a primeira manifestação da própria consciência a partir do Absoluto, a 

primeira criação, se preferem. 

A terceira técnica, ela também, vai consistir em utilizar os olhos, não em um movimento que 

alterna esquerda-direita, direita-esquerda, mas, bem mais, fixando, sempre de olhos fechados, 

a ponta de seu nariz. 

Isso permitirá, também, uma convergência ao nível das estruturas ligadas à visão, inscritas em 

seu cérebro, e permitirão estabelecer uma comunicação entre os dois hemisférios do cérebro 

ligado à Androginia Primordial e, portanto, à ponta do nariz, ao nível do que foi nomeado o 

décimo segundo corpo. 

Isso é para encontrar por si mesmo, nada há de melhor, se posso dizer, do que experimentar, 

por si mesmo, essas muletas de que eu acabo de falar. 

A partir do instante em que você tiver identificado a Infinita Presença, como ao situar-se à beira 

de algo no qual não há nem luz, nem forma, nem consciência, chamado de diferentes modos, 

nomeado Absoluto, manter a consciência à porta do Absoluto, se posso dizer, dá-lhe a viver a 



75 
 

integralidade de todas as consciências, presentes, passadas, futuras, tanto nesse mundo como 

em qualquer mundo, como em qualquer universo ou em qualquer multiverso. 

O interesse não é de ver nem de viver a experiência, mesmo se seja preciso vivê-la ao menos 

uma vez, mas, sobretudo, beneficiar-se dos frutos da experiência que corresponde ao que eu 

nomeei a Alegria sem objeto ou, se prefere, a uma das formas de expressão do 

contentamento. 

Assim, portanto, não há protocolos, como você poderia dizer, em relação a isso; não há, 

tampouco, cristais, propriamente ditos, mas há artifícios da própria consciência, que põem em 

jogo a visualização ou a atenção ou, ainda, os movimentos oculares ou, eventualmente, a 

concentração no som interior. 

Aqueles que viveram a Onda de Vida podem, também, reativar essa Onda de Vida, mesmo se 

ela já tenha subido, para tornar-se, eles mesmos, a Onda de Vida, e, naquele momento, 

desembocar na Infinita Presença. 

Mas lembre-se de que, independentemente do que pode ser visto pelo olho da própria 

consciência, o que pode ser percebido como desenvolvimento de consciência, o importante é 

que a supraconsciência, no Coração do Coração, beneficia-se, de algum modo, da informação 

do Absoluto na supraconsciência, o que dá, então, em seu retorno à consciência comum, esse 

famoso estado de contentamento ou de Alegria sem objeto e sem sujeito. 

Existem inúmeros humanos que, atualmente, despertam de modo que eu qualificaria de 

abrupto, o que dá a viver estados de alegria, estados de deslocalização que essas 

consciências têm dificuldade a identificar; e por um bom motivo: eles jamais o viveram. 

Assim, portanto, inúmeros seres humanos, hoje, presentes na Terra, que jamais tiveram o 

mínimo interesse pelas ciências do Espírito ou pela multidimensionalidade, encontram-se a 

viver, sem poder nomeá-los, esses estados consecutivos ao fato de tocar a Infinita Presença. 

Existem, é claro, mecanismos memoriais que podem dar-lhe acesso, sem saber o que você 

viveu, para aqueles que não o vivem. 

Eu não falo, é claro, de vocês, aqui presentes ou que lerão, e que viveram o que é a energia, o 

que é a vibração, mas isso se dirige, essencialmente, eu diria, ao comum dos humanos, que 

ainda não viveram o Despertar ou o acordar ou a Liberação, e que se encontram em situação 

de estarem nessa alegria, sem poderem, mesmo, nomeá-la, nem, mesmo, compreendê-la. 

Existem reminiscências da própria consciência, que provam, de algum modo, a deslocalização 

da consciência, antes, mesmo, de ser identificada em uma forma, em um nome ou uma 

história. 

Tudo isso são processos ligados não mais à sua individualidade, mas aos fenômenos coletivos 

descritos nesses últimos meses, concernentes à aproximação da Luz ao nível das Portas, ao 

nível dos vórtices e, diretamente, agora, ao processo ascensional resultante da fusão do 

efêmero e do Eterno. 

Há numerosos anos, havia sido evocada a Obra no Azul, a fusão dos Éteres. 

Hoje, o que se realiza é uma fusão da matéria e da Luz, que desencadeia a Ascensão da 

matéria e a Ascensão no sentido coletivo. 

Assim, portanto, você vai constatar, ao seu redor, mesmo entre seus próximos que, até agora, 

estavam, como dizer, refratários a qualquer noção de espiritualidade ou a qualquer coisa que 

não a vida entre o nascimento e a morte, abrir-se a realidades incompreensíveis para eles e 

que, entretanto, são vividas. 

Por quê? 

Porque essas consciências estavam mais próximas da realidade da vivência do Amor do que a 

maior parte dos seres humanos que começaram, há muito tempo, para inúmeros de vocês, 

uma busca dita espiritual. 
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Recair na inocência, recair no Caminho da Infância ou da simplicidade necessitava, para 

inúmeros de vocês que viveram os processos vibratórios, uma conscientização do processo, 

uma necessidade de marcadores, uma necessidade de protocolos, como vocês o evocavam, 

mas, também e sobretudo, há, hoje, crianças, adultos ou velhos que jamais tiveram a mínima 

abordagem espiritual, que se comportavam, em sua humanidade limitada, entre o nascimento e 

a morte, com um coração de criança. 

Estes, é claro, são, doravante, os mais aptos, se posso dizer, a captar e a metabolizar e a 

realizar a fusão do corpo e do Espírito. 

Isso corresponde, também, ao que lhes havia sido relatado, em inumeráveis reprises, 

concernente aos primeiros e os últimos. 

Os primeiros e os últimos, no sentido temporal; não tomem isso no sentido de qualquer 

evolução, de qualquer superioridade ou de qualquer inferioridade. 

Seu papel principal, a partir das Núpcias Celestes até o ano de 2012, foi o de ancorar e de 

semear a Luz. 

Hoje, a Luz está presente por toda a parte, ela se torna visível aos seus olhos. 

As forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres manifestam-se cada vez mais 

abertamente, ao nível de seus céus não, unicamente, os Anjos do Senhor, mas o que nós 

nomeamos, com vocês, embarcações-mães, de qualquer dimensão que eles venham, são 

visíveis em seus Céus, mas, também, na Terra e sob as águas. 

Existem observações cada vez mais consequentes do que se desenrola em seus céus. 

Todos os balés celestes anunciam, é claro, a chegada do corpo celeste, nomeado de 

«segunda Estrela». 

As condições são mais do que propícias, como o disse o Comandante dos Anciões, há pouco 

tempo, para a realização coletiva da Ascensão, com um mínimo de desordem, se posso 

exprimir-me assim. 

Ora, vocês observam, por si mesmos, que a desordem torna-se cada vez mais aparente, ao 

nível das condições de vida social da Humanidade, em qualquer país que seja. 

Isso prefigura, grandemente, e antecipa, grandemente, a chegada da segunda Estrela visível 

em seus céus, mesmo se aqueles que pretendem ser seus governantes, suas elites, sirvam-se, 

eles também, para qualquer outra finalidade. 

Assim, portanto, a sombra faz, também, o jogo da Luz, sem sabê-lo ou sem vê-lo. 

Resulta daí a abertura espontânea de alguns seres, que não sabem, mesmo, o que é a 

energia, que não sabem, mesmo, o que é a espiritualidade e que sabem, ainda menos, o que é 

a vibração. 

Eles não podem, portanto, pôr palavras ou pôr um determinado quadro de referência em 

relação ao que é vivido, mas a evidência do que é vivido tem um poder transformador bem 

mais importante do que vocês puderam viver, para alguns de vocês, há mais de trinta anos, a 

partir da primeira descida do Espírito Santo. 

… Silêncio… 

A questão que segue. 

 

Questão: após ter vivido a Última Presença, eu tive dificuldade, agora, para aproximar-

me disso, apesar dos exercícios de hiperventilação que me põem em um estado de 

grande paz e de Amor. 

Bem amado, a vivência da grande paz, do contentamento e do Amor resulta, como você disse, 

da Infinita Presença. 
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Hoje, alguns de vocês não têm mais necessidade disso, e lembre-se de que isso não pode, 

tampouco, ser desejado, mas é, simplesmente, a consequência de sua consciência, em todos 

os seus componentes. 

Hoje, não perca, jamais, de vista, que a finalidade é seu desaparecimento como pessoa, no 

momento do Apelo de Maria. 

Não será possível, naquele momento, prender-se ao contentamento, mesmo se ele estiver, 

efetivamente, presente, o que foi nomeado a estase. 

Mas as condições da estase e, sobretudo, o retorno da estase, não se acompanharão das 

mesmas condições de vida nesse mundo, para aqueles que ali permanecerão durante o 

período dos cento e trinta e dois dias, que vocês conhecem. 

Assim, portanto, se você já viveu isso, nada force, mesmo se, é claro, haja benefícios e frutos 

muito agradáveis a viver na consciência comum. 

A partir do instante em que isso tenha sido tocado, como para o Absoluto, há uma certeza em 

relação ao que você é. 

Essa certeza é ligada, diretamente, à vivência, ela não é ligada à rememorização de uma 

vivência que se produziu há alguns meses ou alguns anos, uma vez que o trabalho já foi feito. 

Assim, portanto, contente-se em viver sua vida, o mais simplesmente e o mais 

harmoniosamente possível, mesmo na personalidade, porque ela, mesmo se seja ela que se 

exprima, ainda hoje, tendo sido, já, confrontada, se posso dizer, à Infinita Presença ou à Última 

Presença, nada tem a temer, no momento vindo. 

Lembre-se, também, de que, a partir do instante em que você tenha ancorado a Luz, ela 

emana de você, espontaneamente, ela não tem necessidade de ser dirigida ou canalizada. 

Seus campos de energia, chamados de auras ou casulos de Luz, não têm mais, 

absolutamente, a mesma densidade de Luz nem a mesma estrutura, mesmo ao nível dos 

casulos efêmeros. 

Eu o lembro de que os marcadores essenciais da Liberação são, antes de tudo, a ativação das 

Coroas radiantes – uma dessas Coroas radiantes –, a presença do Canal Mariano, conjuntas 

ou não, e a Onda de Vida, no momento da Liberação da Terra. 

Todo o resto é para viver em função do que a vida oferece a você. 

Aí também, é o Abandono à Luz. 

É claro, viver a Infinita Presença, e revivê-la, hoje, é muito gratificante, não para a pessoa, mas 

para a própria consciência. 

Alguns de vocês continuarão a desaparecer, apesar dos elementos de técnicas que eu pude 

dar-lhes para aproximar-se disso ou que vocês encontraram, por si mesmos. 

Mas o importante não está aí, o importante é ter, já, manifestado essa Infinita Presença, em um 

determinado momento ou em outro. 

Porque isso escapa do tempo. 

E, mesmo se, nesse tempo, você tem a impressão de não poder revivê-la à vontade, à 

saciedade, isso traduz, simplesmente, que há um desejo e não uma intenção. 

O desejo, como eu o exprimi há mais de uma hora, corresponde ao que é nomeada a vontade; 

a intenção corresponde ao coração. 

Não há necessidade de focalizar a consciência na própria experiência, ela se produzirá e 

reproduzir-se-á à vontade, durante este período, mesmo se, hoje, alguns de vocês não 

consigam reencontrar o que aconteceu há vários anos. 

Isso não tem qualquer espécie de importância. 
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Mas, de maneira global e geral, vocês serão cada vez mais numerosos a viver diferentes 

percepções da consciência nos tempos que se abrem agora. 

Quer seja um sentimento de irrealidade nesse mundo, quer sejam sonhos muito mais coloridos 

e muito mais significativos, que os põem em face de ambientes desconhecidos em mundos 

carbonados que vocês não conhecem, aparentemente. 

Tudo isso corresponde à fusão do efêmero e do Eterno e à dissolução do efêmero. 

Vocês estão nesse processo. 

Alguns de vocês põem-se a viver coisas que não pensavam possíveis, reencontros que não 

ousavam, mesmo, considerar, por exemplo, com os dragões, por exemplo, com os elfos, mas, 

também, conosco, nos pedidos que vocês formulam, uma vez que lhes foi calorosamente 

recomendado, se posso dizer, recorrer a nós, em vocês e não, unicamente, pelo Canal 

Mariano, percebendo, assim, que nós estamos, realmente, em vocês, e que o mundo apenas 

pode existir em vocês. 

É claro, como vocês observam, as circunstâncias, na superfície dessa Terra, poderiam 

corresponder ao que o ego, a pessoa ou a própria sociedade poderia chamar uma guerra ou 

um caos. 

Vocês têm observado que, quanto mais o caos progride, mais a incerteza progride ao mesmo 

tempo, e mais a instabilidade predomina nos sistemas sociais, mais cresce, em vocês, 

independentemente da Infinita Presença, a certeza do que vocês são? 

Essa certeza não é uma crença, ela decorre, justa e diretamente, de forças em presença e de 

forças de atrito ligadas ao medo. 

O medo é uma egrégora. 

Vocês não são seus medos, eu lhes disse isso também, anteriormente. 

Mas eu lhes digo, também, que vocês se banham na egrégora ou na atmosfera gerada pelo 

que se desenrola ao nível do tecido social da Terra, atualmente. 

Aí também, encontra-se uma capacidade enorme, que explica que alguns neófitos, se posso 

dizer, da vibração e da energia ou da espiritualidade, ponham-se a viver estados 

incompreensíveis para eles e que correspondem, para alguns de vocês, exatamente, ao que 

vocês procuravam. 

Assim, portanto, o que foi expresso em numerosas reprises, quando nós falávamos do medo 

ou do Amor, ilustra-se, inteiramente, sob os seus olhos. 

Se vocês estão no exterior de si, vocês sofrerão, se vocês estão no interior de si, qualquer que 

seja o exterior, vocês ficarão na alegria. 

Aí está a ilustração, também, do que eu exprimia em relação aos carismas, à compaixão e ao 

sentir o sofrimento do outro. 

Se o sofrimento do outro os arrasta ao sofrimento, além da compaixão, então, como eu disse, 

não há Alegria e não há fusão entre o efêmero e o Eterno. 

As circunstâncias atuais da Terra, que correspondem à época do Apelo de Maria e à presença 

de Nibiru em seus céus é, muito exatamente, o que é o mais adequado à transmutação, à 

transubstanciação da matéria da Terra e a Ascensão dela à quinta dimensão, com ou sem 

vocês, aliás. 

Eu lembro, também, que o que é efetivo é a Liberação da humanidade. 

A Ascensão, mesmo se os sintomas comecem a assemelhar-se, junto a todos os conscientes 

humanos ou inconscientes humanos hoje, desembocarão em Ascensões diferentes, segundo o 

que vocês são. 

Ser-lhes-á feito, exatamente, segundo o que vocês são e não segundo o que o que vocês 

projetam ou segundo o que vocês temem, mas o que vocês são, realmente, na essência. 
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Se a consciência e a alma têm, ainda, necessidade de manifestações e de experiências, vocês 

são livres. 

Se sua alma está dissolvida, vocês são livres, também. 

Se você ama e persiste em amar a matéria, no sentido carbonado, isso lhe será oferecido, 

também. 

Mas mais nenhum confinamento será possível, o que explica, aliás, que alguns irmãos e irmãs 

humanos da Terra, sem estarem a par do que se desenrola, tanto ao nível global do Sistema 

Solar como ao nível da mudança de paradigma e de nível vibratório das consciências, vivem, 

exatamente, e começam a viver processos, mesmo, por vezes, mais importantes. 

Essas pessoas, esses irmãos e essas irmãs humanos colocaram o coração à frente, sem sabê-

lo, porque elas são assim. 

E isso nada tem a ver com a idade e isso nada tem a ver com a profissão nem com a situação 

social ou familiar. 

… Silêncio… 

Questão que segue. 

 

Questão: eu aprendi que, quando da Ascensão coletiva, nós não devíamos interessar-

nos pelo que teríamos a fazer, mas que devíamos ser. 

Você pode voltar a esclarecer isso? 

Bem amado, no momento em que as condições de vida, não ligadas à loucura humana, mas 

ligadas à visibilidade de Nibiru estiverem presentes, nada será possível fazer, devido ao Apelo 

de Maria e devido à inversão dos polos. 

Então, naquele momento, o que você quer fazer? 

Só aquele que resiste, que recusa ser, sofrerá. 

Isso não é algo que você decida, é algo que se impõe. 

É nesse sentido que nós insistimos, hoje, ao mesmo tempo, sobre as últimas técnicas que nós 

comunicamos, a partir da Dança do Silêncio, passando peloKriya Yoga ou, ainda, a 

hiperventilação, para prepará-los, de algum modo. 

Assim, portanto, não há que se colocar a questão do que pode ser o ser e do que pode ser o 

fazer, é questão, simplesmente, de preparar-se, interiormente, para o que se desenrola, nesse 

momento mesmo. 

O medo ou o Amor. 

O medo está no exterior, nas forças que lutam, forças de confinamento, forças de medo, forças 

nomeadas patriarcais arcaicas, ou o Amor, o Feminino Sagrado, o acolhimento da Luz e o 

acolhimento da Vida. 

A questão do fazer ou do ser deve ser substituída, no contexto atual da Terra, em seu 

desenrolar temporal. 

Vocês estão na fase de Ascensão coletiva, vocês estão na Liberação efetiva da matéria. 

A questão do fazer não se colocará mais, a partir do instante em que vocês não puderem mais 

fazer. 

Não porque vocês o tenham decidido, mas porque as condições são realizadas para a 

Ascensão quando, eu os lembro, do Apelo de Maria. 

Entre a visibilidade de Nibiru, o Apelo de Maria e o que havia sido nomeado o planeta grelha 

final produzir-se-ão, muito exatamente, cento e quarenta dias. 

Os cento e trinta e dois dias, mais os três dias de Trombetas, mais os três dias preliminares ao 

Apelo de Maria, mais os três dias de estase. 
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Isso perfaz cento e quarenta e não cento e quarenta e um, porque haverá algumas horas a 

menos, se posso dizer. 

A partir do instante em que as Trombetas ecoarem, não mais em algum lugar da Terra, mas de 

maneira global, em qualquer ponto que seja da Terra, nenhum de vocês poderá colocar-se a 

questão de fazer ou ser. 

Vocês se encontrarão, muito rapidamente, e, eu diria, para os mais abertos de vocês, em 

estado de estase. 

Nós havíamos dito, há um mês, há dois meses, que inúmeros de vocês experimentariam 

sentimentos de desaparecimento, de pré-estase, absolutamente reais e concretos. 

Hoje, esses desaparecimentos modificam-se. 

Eles lhes dão esse sentimento de irrealidade do real, eles lhes dão esse sentimento de não 

mais serem afetados, real e concretamente, por circunstâncias, mesmo, por vezes, dolorosas. 

Vocês estão estabelecidos na Morada de Paz Suprema. 

Mesmo se a Alegria não esteja na dianteira de sua cena de consciência, é ela que permite isso 

e é o Amor incondicional que os nutre, doravante. 

Não haverá outra nutrição possível que não esse Amor incondicional, no momento da chegada 

da segunda Estrela. 

Simplesmente, o referido período de cento e trinta e dois dias será vivido de modo 

eminentemente diferente, conforme vocês sejam portadores de um medo ou não. 

Em definitivo e, in fine, a Liberação é adquirida. 

Não se esqueçam de que esse mundo não tem mais existência do que um grão de areia, e, no 

entanto, vocês atravessam a história para sair da história. 

Assim, portanto, qualquer que seja seu status, se posso dizer, de consciência, atual, o que 

quer que você tenha vivido como instalação das Coroas, como vibrações, como subida da 

Onda de Vida, como contatos com a natureza, tudo isso são apenas elementos, ou pretextos 

para levá-lo ao que você é. 

Portanto, a questão do fazer ou do ser não poderá mais colocar-se em um prazo muito curto, 

porque nada mais do que lhe é conhecido subsistirá. 

Do mesmo modo, eu o lembro de que, quando você dorme, à noite, você não experimenta 

angústias, pelo fato do mundo desaparecer, e, no entanto, ele desaparece, efetivamente, 

mesmo seus filhos, mesmo suas relações; no sono, tudo desaparece. 

Ele pode ser substituído ou povoado de sonhos, proféticos, simbólicos ou, simplesmente, 

preocupações do que aconteceu durante o dia escoado, entretanto, você é obrigado a 

constatar que você desaparece, realmente, a cada noite. 

A estase é apenas uma forma diferente de sono, eu diria, um sono no qual a Luz toma todo o 

espaço e no qual nada pode subsistir, na consciência, do que pertence ao efêmero ou ao 

limitado. 

Mesmo se o retorno à realidade fizer-se, efetivamente, setenta e duas horas mais tarde, mas a 

realidade não será a mesma. 

Ela será profundamente diferente para cada um, do modo pelo qual vocês atravessaram isso, 

que faz apenas traduzir não, unicamente, sua atribuição vibral, mas, também, o que vocês são 

na Eternidade, quaisquer que sejam os elementos resistentes, se posso dizer, nessa 

dimensão. 

Vocês veem isso, já, por si mesmos, sem, mesmo, falar de Infinita Presença, de Última 

Presença ou de Absoluto. 

Vocês veem, efetivamente, em que vocês portam sua consciência. 
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Vocês estão na história e no cenário desse filme patético, que se joga, doravante, na tela da 

consciência, ou vocês são o que vocês são, simplesmente? 

Vocês são afetados, vocês veem, claramente, o que se desenrola, vocês estão na raiva, vocês 

estão na negação, vocês estão na negociação ou vocês estão na aceitação? 

Isso é muito simples. 

A aproximação de Nibiru desencadeia absolutamente tudo o que vocês observam na superfície 

dessa Terra, como o que vocês observam em suas estruturas, em suas relações. 

O que é Amor, o que é correto é mantido; o que é erro, o que é medo, mesmo se isso pareça 

mais presente do que anteriormente para você, faz apenas ser iluminado e desaparecerá. 

Do mesmo modo, de maneira consciente, que aqueles que aceitaram sua morte, no decurso de 

uma doença, põem ordem em seus negócios, mesmo sabendo que eles não são mais desse 

mundo. 

Eles se comunicam, aliás, com outras presenças, isso é cada vez mais frequente no que vocês 

chamam os serviços de acompanhamento aos moribundos. 

Não há mais barreiras e não há mais separação e, portanto, o acesso à Luz faz-se bem antes 

do último sopro. 

Vocês constatarão, aqueles que têm a oportunidade ou a ocasião de aproximar-se de 

moribundos, que há menos resistências do que anteriormente, por uma razão que é muito 

simples: é que esses seres em fase dita terminal percebem, com os olhos da carne e com a 

consciência comum, os outros mundos e as outras realidades. 

É exatamente o que se produzirá, no momento do Apelo de Maria. 

Só aqueles que resistirão à Luz, só aqueles que estarão ferozmente no medo queimarão, 

literalmente, pelas forças de atrito aplicadas pela fusão entre a matéria e o Espírito, antes, 

mesmo, do planeta grelha nomeado final, pelo Comandante dos Anciões. 

Nós havíamos falado, há algumas semanas, de mecanismos de desaparecimento. 

Hoje, nós falamos da Infinita Presença porque, simplesmente, quer vocês já o tenham vivido ou 

não o tenham, ainda, vivido, é aqui que se situa, precisamente, a nutrição. 

Não haverá outra nutrição que não aquela, naquele momento. 

Não se preocupem, tampouco, como nós temos dito há numerosos anos, nem com seus filhos 

nem com os outros. 

Não se preocupem com suas necessidades fisiológicas ou de alterações de seus sentidos 

ligados ao calor, ao frio ou ao que quer que seja mais. 

Vocês estarão, simplesmente, invisíveis para esse mundo, durante esse período. 

Vocês não têm, portanto, que se preocupar em saber se fará calor em sua casa, se vocês têm 

o que comer, se têm velas, se têm água, porque essa realidade não existirá mais para vocês. 

Quer vocês sejam chamados a desaparecer, definitivamente, quer sejam chamados a consolar 

os irmãos e as irmãs humanos que permanecem durante os cento e trinta e dois dias nesse 

mundo desorganizado, quer sejam chamados a transitar nos Círculos de Fogo dos Anciões, 

quer sejam levados, se posso dizer, pelos Vegalianos ou pelos Arcturianos, isso não faz 

qualquer diferença. 

A finalidade, é claro, do retorno da estase, é diferente, mas a estase é a mesma para todo 

mundo, com mais ou menos resistências, mais ou menos felicidade, mas essa estase, pare 

aqueles que não resistirem, e será, eu confesso, extremamente difícil resistir, poderão, 

eventualmente, sofrer danos, mas que eles terão, eles mesmos, procurado. 

Vocês não têm que se preocupar com isso, respeitem a liberdade de cada um, e a liberdade de 

cada um não é uma liberdade individual, mas ela é a liberdade de alma ou de Espírito que se 

manifesta naquele momento. 
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Do mesmo modo que quando você morre nesse mundo você, estritamente, nada leva consigo, 

você leva apenas lembranças. 

Mesmo essas lembranças, após o planeta grelha final, não existirão mais. 

Você terá reencontrado o que você é. 

Ao reencontrar o que você é, você não terá o que fazer com o que você viveu nesse plano da 

Terra, você não terá o que fazer, eu diria, com uma identidade passada e ilusória, mesmo se 

ela, hoje, pareça-lhe intransponível ou impossível. 

Não se esqueça de que as forças de confinamento, as mais finas restantes, serão pulverizadas 

pelo que será visível no céu, mas pelas influências eletromagnéticas e espirituais, ao mesmo 

tempo, do canto da Terra, do canto do Céu, a presença de Nibiru e o Despertar maciço e, 

mesmo, a sideração total da consciência coletiva, antes, mesmo, que Maria tenha-lhe 

chamado. 

Lembre-se, também, de que inúmeros de vocês já foram chamados por Maria ou por uma irmã 

Estrela, há numerosos anos. 

É, aliás, para esses seres, eu diria, que pode existir uma forma de impaciência ou de cálculo de 

datas, porque eles sabem a verdade, eles a viveram, e a ilusão, ao seu gosto, parece durar um 

pouco demasiado de tempo. 

E, no entanto, isso foi amplamente proveitoso, se posso dizer, no desenrolar do que acontece, 

diretamente, agora. 

O assentamento da Luz, a ancoragem da Luz é tal, como eu o disse, que inúmeros seres 

humanos neófitos em relação à Luz, em relação às vibrações, às energias ou à espiritualidade, 

vivem, de maneira espontânea, o que vocês levaram, por vezes, anos a viver. 

… Silêncio… 

Questão seguinte. 

 

Questão: você pode lembrar a cronologia precisa dos eventos, a partir da visibilidade de 

Nibiru, e em qual momento nós não teremos mais assistência? 

Claramente, o Face a Face ligado ao Apelo de Maria é conectado, como eu o disse na questão 

anterior, à chegada de Nibiru, de maneira mais ou menos sincrônica. 

Existe, de fato, uma elasticidade, função de fatores que eu qualificaria de geofísicos e 

geopolíticos, concernentes à organização da sociedade em sua globalidade. 

O processo é o seguinte: ao nível coletivo, acentuação do caos, acentuação da loucura, 

acentuação do estado de guerra. 

Paralelamente a isso, inúmeros irmãos e irmãs humanos começam a descobrir e a viver a 

Alegria, o que pode parecer, efetivamente, paradoxal. 

O caos, visível, provocará ou ainda mais medo, para aqueles que resistem, ou ainda mais 

alegria, para aqueles que acolhem a Alegria e o Amor, qualquer que seja sua vivência anterior, 

qualquer que seja seu papel ou sua função na ancoragem e na dispersão da Luz. 

A partir da fase de visibilidade, permanência dos sons do Céu e da Terra, início de pré-estase, 

início de revolução da consciência daqueles que resistem e entraram em conflito e em guerra 

com eles mesmos, com a família ou com outros países. 

Intensificação do conflito, muito em breve. 

Parada do conflito, diante da compreensão da inevitabilidade do que se desenrola. 

Entrada dos humanos em casa, onde quer que eles estejam. 

Preparação para a estase, diminuição das necessidades fisiológicas. 

Cristo havia dito: «Vigiem e orem». 
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Vocês não poderão fazer outra coisa, aliás, naquele momento, não porque vocês o tenham 

decidido, não porque vocês estejam na Alegria e não porque tenham medo, mas, 

simplesmente, porque isso se tornará uma evidência. 

Vocês estarão, naquele momento, no que eu poderia chamar, que, aliás, foi chamada, «a 

oração do coração», silenciosa, que não é, ainda, o contentamento, que não é, ainda, a estase. 

Três dias depois, Apelo de Maria, que lhes dá setenta e duas horas entre os retardatários, para 

expandi-los e desaparecer, reconhecimento de Maria pelo conjunto da humanidade. 

Eu não lhes escondo que, durante esse período, o que vocês nomearam e nós todos 

nomeamos, com vocês, «os maus rapazes» encontrarão estratégias para fazê-los crer em 

outra coisa. 

Eu os deixo pesquisar sobre o que havia sido chamado, há numerosos anos, o projeto Blue 

Beam, por exemplo. 

A criação de hologramas gigantes, a aparição, saída de um chapéu, de Cristo que, obviamente, 

não será Cristo, mas que será reconhecido como o Anticristo por alguns e como Cristo por 

outros, que vem, pela primeira vez, que desencadeia, vocês podem imaginar, a última batalha, 

nomeada «de todos contra todos», a batalha de Gogue e Magogue e a batalha de Jerusalém. 

Isso, são fatos factuais e históricos, que são inevitáveis. 

Há mecanismos precisos, que foram descritos por São João, em seu Apocalipse, que eu os 

convido a reler, não para beneficiar-se, como há cinco anos, dos aspectos vibrais, mas, sim, 

como uma realidade histórica que lhes aparecerá, claramente, ao reler, hoje, então, o que eu 

nomearia um sentido literal e não mais vibral. 

A partir daí, o Apelo de Maria, reconhecimento de Maria, pelo conjunto da humanidade. 

Alguns, então, como está escrito, bater-se-ão no peito com socos, lamentando-se; aí está a 

última Graça de Maria. 

Vivência da estase. 

Retorno da estase ou desaparecimento desse mundo. 

Aí, é claro, e vocês compreenderam, eu o disse, os cenários são inumeráveis e eles são 

individuais, qualquer que seja o estado coletivo da Terra. 

É claro, durante a visibilidade de Nibiru, seus impulsos eletromagnéticos serão tais, que nada 

mais do que é sua tecnologia atual poderá funcionar, e não poderá, aliás, ser reparada. 

Os circuitos ditos elétricos e eletrônicos terão, simplesmente, derretido. 

Assim como atualmente, vocês observam, já, o que é nomeado deslizamento de terra, em que 

grandes extensões de montanha, onde quer que seja na Terra, começam a desmoronar. 

Se não há mais gravidade, não há mais montanhas, portanto, aplainam-se os solos; vocês têm 

o exemplo disso em Marte, onde há, efetivamente, desníveis, mas não podem existir 

montanhas tão altas como aquelas que estão presentes na Terra. 

Restabelecimento da Luz original, portanto, Ascensão da Terra, parada de rotação da Terra. 

Basculamento dos polos magnéticos e físicos, cento e trinta e dois dias mais tarde. 

Obviamente, naquele momento, não pode existir a mínima consciência presente na terceira 

dimensão. 

Tudo estará, então, consumado. 

Eis, resumido, o que deve desenrolar-se, apesar da elasticidade evocada pelo Comandante 

dos Anciões, o mais tardar, se vocês sabem contar, entre 7 de janeiro e os cento e trinta e dois 

dias depois. 

Agora, existe o que vocês poderiam nomear de imponderáveis? 
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Os únicos imponderáveis possíveis são ligados à elasticidade do tempo, mas que tem um 

limite, como toda elasticidade. 

A vivência da cena desse mundo, ao nível do que é chamado de guerra, ao nível da batalha de 

todos contra todos, mesmo se ela tenha sido estimulada, se posso dizer, pelos maus rapazes, 

reflete, perfeitamente, a realidade do período no qual vocês estão. 

Lembrem-se, vocês não têm mais necessidade de precaver-se contra o que quer que seja, 

nem de fazer quaisquer reservas que sejam, de alimento ou de outra coisa. 

Para que isso lhes serviria? 

Porque aquele que vive sua Eternidade, mesmo possuindo o corpo de carne, não tem mais 

necessidades, não tem mais imperativos, não tem mais necessidade de condições de vida tais 

como vocês as conhecem no Ocidente. 

São dois mundos que estarão, realmente, em sobreposição, durante os cento e trinta e dois 

dias: um mundo de 3D carbonado, em colapso, e um mundo de 5D, com ou sem o corpo físico, 

presentes nos Círculos de Fogo, presentes nas embarcações Arcturianas, essencialmente – os 

Vegalianos asseguram apenas o transporte, mas os Arcturianos que têm um papel específico a 

desempenhar, durante esse período de cento e trinta e dois dias. 

Aliás, alguns de vocês têm sido abordados, não por Vegalianos, mas por Arcturianos. 

Outros, ainda, têm sido abordados por outras civilizações galácticas, bem menos importantes 

em número, portanto, não é necessário evocá-las. 

Contudo, isso corresponderá, de maneira inevitável, ao cenário, tal como ele deve desenrolar-

se. 

Eu apenas posso remetê-los, de maneira literal, ao que foi escrito no Apocalipse de São João. 

A batalha de Jerusalém ocorrerá, mas ela representa apenas o ato final de uma cena final de 

algo que não existe. 

O momento do despertar terá, então, chegado; do mesmo modo que vocês saem de um sonho, 

vocês sairão da ilusão. 

Vocês sairão de diferentes modos, que são apenas ilustração de sua atribuição vibral e do que 

vocês são, em verdade. 

… Silêncio… 

Há outros imponderáveis? 

Não, não pode haver outros. 

É apenas a noção de elasticidade desse tempo, mas nós lhes afirmamos, agora, já há mais de 

um ano, já através da atribuição vibral, em seguida, através do que foi explicado e vibrado há 

algumas semanas, no que foi intitulado «Nesses Tempos da Terra», e, hoje, no que poderia 

intitular-se «Ascensão em curso». 

Mas lembrem-se de que nós preferimos, amplamente, o termo de «Liberação», desta vez, não 

da Terra – que já realizada – mas do conjunto de consciências da Terra, que desemboca em 

uma Ascensão ou, em todo caso, uma transformação que os reafeta, segundo sua liberdade, 

segundo o que vocês criaram, vocês mesmos, durante esse lapso de tempo, entre 2012 e 2015 

e, portanto, o meio, ou pouco menos que o meio, do ano 2016. 

——————– 

Mas lembrem-se de que, quanto mais vocês entram no Amor, mais entram em sua Eternidade, 

mais vivem o que há a viver no instante presente e menos vocês têm necessidade de procurar 

datas para precaver-se do que quer que seja ou para preparar o que quer que seja. 

Assim, portanto, segundo, mesmo, seu comportamento, seus pensamentos de hoje, vocês 

estão aptos a ver onde vocês estão. 
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Do mesmo modo que havia sido evocado por Sri Aurobindo, concernente ao Choque da 

Humanidade, é exatamente o que vocês vivem, de modo mais ou menos intenso, desde o ano 

2012 e, sobretudo, desde o mês de fevereiro de 2012, no momento da Liberação da Terra pela 

Onda de Vida. 

Não há, portanto, outros imponderáveis conhecidos nem possíveis. 

Nós o dissemos: a Luz, definitivamente, ganhou, nesse fim de ciclo; não haverá outros ciclos, 

para ninguém. 

Exceto, é claro, como disse o Comandante dos Anciões, não sem humor, aqueles que se 

atribuíram, eles mesmos, papéis e funções de liberadores, mas isso é outra história. 

… Silêncio… 

Questão seguinte. 

 

Questão: quais são os diversos graus de Ascensão, sabendo que a Liberação é para 

todos? 

Eu nada compreendo. 

Eu não compreendo o que são os diversos graus de Ascensão, já. 

Quem falou disso? 

Há diferentes formas de Ascensão, mas não há graus. 

A Ascensão é ou ela não é. 

A Liberação é adquirida, como eu acabo de dizer na conclusão da questão anterior. 

A Ascensão é um mecanismo que concerne à Terra, que ascensiona da terceira à quinta 

dimensão, mas jamais foi dito que a humanidade ascensionária da terceira à quinta dimensão. 

Vocês não vão encontrar um novo céu, uma nova Terra, permanecendo prisioneiros, se posso 

dizer, de um mundo que os oprimiu, pelas forças Arcônticas. 

Haverá, certamente, humanos, mas não unicamente, também povos elementares, e alguns 

seres que vêm, eu diria, de espaços muito distantes dos universos, que serão, de algum modo, 

os guardiões da Terra e que viverão, então, no Intraterra. 

Não haverá mais vida possível na superfície do planeta. 

Agora, a Liberação e a Ascensão não são sobreponíveis. 

Haverá humanos que recusarão, mesmo após o Apelo de Maria, ascensionar; e é a liberdade 

deles a mais fundamental, e que será respeitada, na integralidade, pela Luz. 

Mesmo liberados, eles não quererão isso. 

Eles terão, então, diríamos, um período de readaptação à liberdade em mundos carbonados, 

mas unificados. 

Não há graus ou formas de Ascensão, há tantas formas de Ascensão quanto seres humanos. 

O único processo identificável é a Ascensão coletiva da Terra, com as perturbações geofísicas 

que eu evoquei, mas não há, propriamente dita, Ascensão, no sentido coletivo, de cada um. 

É a Ascensão coletiva da Terra e do que poderíamos nomear o campo de consciência coletiva 

da humanidade que ascensiona, mas, entre todos os humanos ou todas as consciências 

presentes na superfície da Terra, algumas fizeram a escolha da liberdade do Absoluto, outras, 

de retornar às origens estelares delas. 

O que você quer que eles façam nessa Terra? 

Eles ali voltarão, talvez. 
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Mas, crer que vocês vão reencontrar um agenciamento idêntico, quer seja em estruturas 

familiares, quer seja em estruturas sociais, quer seja em relação àqueles que vocês nomeiam 

seus próximos, hoje, é irrealizável. 

Olhem, simplesmente, no que se desenrola no curso de uma guerra, tal como vocês as têm 

conhecido, também, no Ocidente; vocês veem, efetivamente, quais são os resultados. 

Eu não falo, mesmo, do sofrimento, eu falo, sobretudo, da perda de organização e da perda do 

que vocês nomeiam a sociedade. 

Como vocês podem imaginar, ou pensar, ou crer que tais perturbações geofísicas, que 

transbordam, amplamente, a guerra feita por algumas facções ou alguns grupos da 

humanidade dissidente à Luz, tenham uma importância qualquer? 

Não há, portanto, graus de Ascensão, há Ascensão ou não há Ascensão. 

Mas há, de qualquer modo, Ascensão coletiva, e há, de qualquer modo, Liberação coletiva e 

Liberação total de cada consciência. 

A Ascensão acompanha a Liberação; a consequência da Liberação é a Ascensão do Sistema 

Solar, do planeta, a transformação do que é nomeado o Sol, tal como vocês o veem, 

atualmente, em Sol azul, daí o advento do que foi nomeada a sexta raça raiz, os Seres Azuis, 

mas jamais foi dito que a nova humanidade ou a nova raça raiz era ligada às consciências 

presentes, atualmente, na Terra. 

O que vocês fazem daqueles que estão nesse mundo, mas que não são desse mundo? 

O que vocês fazem daqueles que têm uma determinada origem estelar, que nada tem a ver 

com a densidade, tal como ela é vivida nesse mundo? 

O que vocês fazem daqueles que são liberados vivos? 

E o que vocês fazem daqueles que recusaram a Liberação e a Ascensão e que são, no 

entanto, liberados? 

Você quer que todo mundo se encontre, novamente? 

É impossível. 

A atribuição vibral – e parecia-me que isso tinha ficado suficientemente claro, e exposto, tanto 

pelo Comandante dos Anciões como por algumas Estrelas – atribui vocês em seu novo 

posicionamento de consciência. 

O Comandante dos Anciões anterior, aquele a quem vocês nomeiam Orionis, quando ele 

estava emwalk-in, presente na Terra como Bença Deunov, em suas profecias disse, 

efetivamente, que haveria um novo Sol, novos céus, uma nova Terra e uma nova raça, na qual 

nada do que era conhecido antes poderá, ainda, existir. 

Mas jamais foi dito que isso concernia ao conjunto do coletivo humano. 

Isso concerne à transformação da Terra e de uma parte da humanidade. 

Eu terminarei por essa precaução. 

O que eu digo não é destinado a nutrir seu mental ou para preparar o que quer que seja. 

Eu diria que, eventualmente, isso é destinado a estimular, se posso dizer, sua eternidade, 

porque é a única solução. 

Não há nada disso, ao nível da pessoa, sobretudo, nos eventos dessa amplitude, que superam, 

amplamente, a cena final que querem jogar os maus rapazes. 

Não haverá mais possibilidade de adesão a qualquer história que seja, ligada ao antigo. 

Lembrem-se: o ego procurará, sempre, a própria pessoa procurará, sempre, uma solução de 

continuidade e, no entanto, como pessoas presentes nesse mundo, vocês todos sabem que 

apareceram, um dia, e que desaparecerão, um dia. 
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Portanto, o mental gosta de considerar, de supor, de projetar um futuro, mas ele não existe – e 

isso, também, nós temos dito, durante inumeráveis anos – nenhuma solução de continuidade 

entre o antigo e o novo, qualquer que seja sua atribuição vibral. 

O que resta de seu corpo, quando você morre, quer você seja incinerado ou colocado sob a 

terra? 

O que resta de sua consciência pessoal, quando você reencarna? 

Nada. 

O que se joga, eventualmente, nesse nível, é a crença no ego ou na pessoa para acreditar-se 

imortal. 

A única imortalidade é a Eternidade, quer seja na expressão da consciência em um mundo 

unificado, qualquer que seja, em qualquer dimensão que seja, ou o que vocês são, em 

verdade, ou seja, o Absoluto. 

Todo o resto não pode apresentar a mínima solução de continuidade. 

A diferença, em relação aos outros ciclos, é que não se poderá confinar, novamente, um 

sistema solar, em todo caso, aqui. 

Observe bem, no interior do que você é hoje, o que quer que você tenha vivido, o que você 

nutre. 

Você nutre a esperança e a projeção em um mundo melhor, ou você nutre sua própria 

eternidade, para ser nutrido, em retorno, pela Luz e pela Alegria? 

É claro que pode existir uma forma de puxão ou de oposição, em vocês, entre seus apegos, 

suas obrigações, seus afetos e a realidade do que vocês são, mas, se posso dizer, a 

visibilidade da segunda Estrela, assim como o Apelo de Maria mudarão, radicalmente, a 

situação, quer seja para vocês, despertos ou acordados, quer seja para os combatentes que 

atuam, ainda, na guerra. 

Eu os lembro de que, após a negação, pode haver a raiva, pode haver a negociação. 

Eu não falo, ainda uma vez, de crenças ou de hipotéticos eventos, eu falo de eventos inscritos 

não mais, unicamente, no sutil, mas ao mais próximo de vocês, ou seja, na matéria da própria 

Terra, como em suas células. 

Vocês podem, aliás, constatar que houve partidas em massa de animais, vocês podem 

constatar, também, que a natureza, tal como vocês a conhecem, aparente aos seus olhos, vive 

seu último impulso vital ao reflorescer, ao refrutificar, em uma estação que não é aquela em 

que isso deveria produzir-se e não, unicamente, em algumas regiões, mas na escala da Terra, 

na totalidade. 

Os mamíferos marinhos partiram primeiro, alguns, as aves em seguida, e isso começa, agora, 

com o que vocês nomeiam os invertebrados marinhos. 

Tudo isso obedece a regras que são questão, unicamente, do que vocês poderiam nomear de 

«frequência de vida». 

Há bandas de frequência – como há bandas de frequência para as radiocomunicações, há 

bandas de frequência de vida manifestáveis ou não manifestáveis. 

O fato de que os povos da natureza lhes sejam manifestáveis e acessíveis, cada vez mais 

facilmente, traduz, aí também, o fim de toda separação e de todo confinamento. 

Olhe bem no interior de si mesmo, não, unicamente, através de seus questionamentos, suas 

interrogações, mas o que é que você mesmo nutre, no interior de si? 

Não é questão de alegrar-se com catástrofes ou sofrimentos, mas é questão, através de seu 

olhar e em que você porta sua intenção, do que você nutre. 

Os maus rapazes, como nomeados pelo Comandante, estão perfeitamente a par do que vocês 

nomeariam «transferência de consciência» ou «transferência de energia», através das 
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egrégoras manipuladas de medo, de combate entre as religiões, de combate de crenças que, 

por sua vez, mantêm a ilusão. 

Você deve ver, claramente, sem hipocrisias e sem trapaça, o que você é. 

O que quer que você seja, quer você seja Liberado Vivo, quer você procure o Si, quer você 

nada viva ou viva tudo, nada muda: você é livre. 

Resta, simplesmente, atualizar, na dimensão física da Terra, o que está acontecendo. 

… Silêncio… 

Questão seguinte. 

 

Questão: como saber se se está alinhado à Graça, quando não se percebe nem Estrela, 

nem Porta Profundeza, nem chuva de pétalas de rosa? 

Estar alinhado à Graça não quer dizer viver fenômenos místicos. 

Estar alinhado à Graça é ver a Graça em toda circunstância de sua vida: ao lavar o chão, ao 

cozinhar, em toda relação. 

Eu o lembro de que existem inumeráveis exemplos, nessa terra, nos quais os fenômenos ditos 

místicos estiveram na dianteira da cena de alguns seres e que, no entanto, como dizer…, 

acabaram mal. 

Nenhum processo místico é a garantia da Graça. 

Eles são, por vezes, os testemunhos dela, mas a Graça é, antes de tudo, reconhecer a Vida 

em tudo o que é vivido, o mais insignificante como o mais maravilhoso. 

Aí está a Alegria. 

Ela não está nas chuvas de pétalas de rosa, ela não está nos perfumes de santidade, ela não 

está nos poderes místicos, ela não está, mesmo – exceto para o Fogo do Coração ou para a 

Onda de Vida – ela não está, mesmo, inscrita na própria consciência. 

Ela é o estado natural da consciência. 

O fato de não viver tal ou tal elemento, tal ou tal vibração, não é nem uma punição nem um 

atraso – isso, aí também, foi expresso, em numerosas reprises – simplesmente, trata-se de 

uma forma de salvaguarda. 

Alguns de vocês, se devessem viver, agora, a Infinita Presença, deixariam o corpo, 

instantaneamente. 

Ora, a Ascensão acontece aqui, nesse corpo, mesmo se alguns de vocês tenham viajado ao 

Sol e tenham ido ao outro lado do Sol. 

O mecanismo final acontece na consciência comum, guiado pela Infinita Presença ou Última 

Ausência. 

Portanto, estar alinhado à Graça é, antes de tudo, tomar sua vida, qualquer que seja, ao nível 

das dores, dos sofrimentos, das feridas ou dos prazeres com a mesma atitude, o mesmo 

comportamento e a mesma felicidade. 

A Graça nada rejeita, nem a doença, nem o buquê de flores, nem o insulto, nem as 

congratulações. 

Ela nada modifica. 

Então, se você vive assim, você está alinhado à Graça, o que quer que você viva como 

manifestações, qualquer contato que você tenha com os povos da natureza ou conosco 

mesmo. 

O que não se ancora na matéria, hoje, o que não se manifesta na matéria e na consciência 

comum tem ainda menos realidade do que a consciência comum. 
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… Silêncio… 

A questão seguinte. 

 

Questão: como explicar aos que nos rodeiam os ruídos dos sons do Céu e da Terra? 

Bem amado, eu respondo a essa questão, mas ela já foi respondida, em muito numerosas 

reprises, por mim mesmo e por outros. 

Nenhuma explicação será satisfatória. 

O que você quer explicar? 

O que você quer dizer? 

É como se você anunciasse a alguém, em perfeita saúde, que ele tem um câncer e que ele vai 

morrer amanhã. 

O que você quer explicar? 

O que você quer tranquilizar? 

Seja o que você é, seja a humildade, a simplicidade, a beleza, o Amor e a Graça. 

É a única explicação. 

Progressivamente e à medida que sua Alegria crescer, progressivamente e à medida que o 

caos do mundo crescer, você será o testemunho vivo do Caminho, da Verdade e da Vida. 

Não haverá necessidade de qualquer palavra e nenhuma palavra, aliás, poderá satisfazer ou 

explicar o que quer que seja. 

O estado de Graça e a Infinita Presença – já que falamos, anteriormente, disso – é-lhes 

proposto, aqui, vivê-lo, mas, também, em outros lugares. 

Vocês podem muito bem reunir-se a dois, a três, a dez, pouco importa, sem objetivo de 

meditação, sem objetivo de oração, simplesmente, colocando-se aí, no instante presente. 

Cristo havia dito: «Quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei entre 

vocês.». 

Mas não vejam um Cristo salvador do que quer que seja, vejam, simplesmente, a plenitude da 

Graça e do Amor. 

Essas, são abordagens concretas desse momento final da Terra. 

As explicações, as justificações, os aspectos científicos nada quererão dizer, mesmo para um 

cientista. 

Porque, o que vocês querem que se satisfaça a consciência de um elemento mental, 

concernente ao aparecimento de um astro em seu céu, que ali não estava na véspera? 

Ninguém mais estará em estado, naquele momento, de querer compreender o que quer que 

seja, porque a iminência percebida, naquele momento, incluindo, também, os sons do Céu e da 

Terra, não deixará, em ninguém, qualquer dúvida, mesmo para aqueles que o recusem, até 

aquele momento, no que está se desenrolando, como foi o caso a cada passagem de 

Hercolubus. 

O mental não lhes será de qualquer ajuda, as explicações, tampouco. 

Só seu sorriso e seu olhar, sua presença amorosa será a explicação; não podem existir outras. 

Mas atenção: não ultrapasse a segunda Estrela por suas explicações, caso contrário, você 

arrisca provocar recusa, você arrisca provocar conflitos que não têm lugar de ser. 

Tanto quando nós havíamos falado, durante os Casamentos Celestes, do cenário da Ascensão 

e da Liberação, isso estava situado em um tempo futuro, deixando-lhes o tempo de aceitar, de 

recusar, de ajustar-se ou não, mas, hoje, nós falamos de eventos que estão presentes. 

Não é, absolutamente, a mesma coisa. 
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Você não poderá tranquilizar quem quer que seja com outra coisa que não o Amor que emana 

de você. 

E você acredita, efetivamente, que aqueles que são, ainda hoje, opostos à Luz ou inscritos em 

forças de predação, ou inscritos em energias patriarcais antigas que morrem, terão 

necessidade de explicações? 

Não. 

Aí, eles terão necessidade de sua compaixão, de seu Amor, de seu olhar e de seu sorriso. 

Aí estará a explicação, e em nenhum outro lugar. 

Aliás, o próprio mental, a partir do aparecimento dos sons, arrisca ser profundamente alterado 

– não arrisca, é uma certeza. 

E só aquele que tenha transcendido seu mental será capaz de aliviar e de explicar – por sua 

presença e não nas palavras – o que está se desenrolando. 

Mas, eu repito, por favor, não antecipe. 

Para nada serve – e, eu diria, mesmo, que o efeito esperado será totalmente inverso – prevenir 

quem quer que seja do que quer que seja. 

Que aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, que aquele que tem olhos para ver veja, mas 

aquele que está na negação, você vai reforçar sua segunda etapa no momento em que isso se 

produzir, ou seja, a raiva, e há todas as chances, antes do Apelo de Maria, que essa raiva seja 

dirigida contra você, que tinha, no entanto, razão e que tinha procurado iluminar, se posso 

dizer, alguma coisa. 

Mas você não está mais, absolutamente, nesses tempos. 

O único bálsamo será sua presença e seu Amor. 

Nenhuma palavra poderá explicar ou justificar o que se desenrola naquele momento. 

Sejam, nesses tempos, leves; sejam, nesses tempos, simples, isso lhes foi repetido e 

comunicado de múltiplos modos, e não se projetem nesse momento presente, que não está, 

ainda, completamente atualizado e que está à sua porta. 

Enquanto ele não está aí, para você, ele não está aí. 

Mesmo se você viva os efeitos diretos e mesmo se você observe, na superfície da Terra, os 

efeitos diretos dessa aproximação. 

Mas, enquanto isso não é visto, para nada serve fazê-lo saber; e enquanto isso não é vivido, 

para nada serve falar disso. 

Nós lhes falamos disso para ajustá-los, vocês, que têm seguido, de maneira assídua, de 

maneira intermitente ou, unicamente, agora, o que nós dizemos. 

Mas aqueles de vocês que esperam um salvador externo, como o retorno de Cristo ou a vinda 

de Cristo ou, pior, a vinda do Anticristo, estão, ainda, inscritos em uma história. 

E lembrem-se, também, de que aqueles entre os maus rapazes, aqueles que governam, que 

têm as informações do que vai desenrolar-se não suspeitam, um segundo, sem, mesmo, falar 

de Maria, do efeito produzido na consciência deles, no momento vindo. 

Eles podem antecipar, eles podem preparar-se, eles podem enterrar-se, eles podem precaver-

se, mas isso não será de qualquer utilidade. 

Nenhuma estratégia mental, nenhuma estratégia ligada à sobrevivência de uma pessoa 

qualquer pode ser eficaz. 

A sideração da consciência e a abertura da consciência será tal, no momento das Trombetas, 

que isso passará de explicações, de comentários ou de justificações, porque cada um, quer ele 

esteja a par ou não, fará ressonância com o canto do Céu e da Terra, o que dá a viver, naquele 

momento, a realidade do que se desenrola. 
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Nenhuma palavra nem qualquer estratégia antecipatória, tal como o realizaram as elites, como 

vocês os nomeiam, terá peso diante do que está aí – e eu falo, aí, apenas da passagem de 

Nibiru, e eu não falo, absolutamente, do planeta grelha final. 

… Silêncio… 

A questão que segue. 

 

Questão: quais manifestações físicas no corpo arriscamos ter antes dos três dias? 

Vibrações, tremores, anestesia, pressão ao nível das Portas, pressão ao nível das Estrelas, 

ativação celular pela Luz, vibrações não do vibral, mas vibrações da própria célula. 

Modificação dos ritmos – de sono, alimentares. 

Modificação da percepção da relação entre irmãos e irmãs humanos. 

Visão clara da falsificação desse mundo e, eu diria, cada vez mais clara. 

Não possibilidade de hipocrisia, não mais possibilidade de mentir, para si mesmo como para o 

outro. 

Isso se verá, instantaneamente. 

Desaparecimento da percepção de um segmento do corpo. 

Sideração da consciência. 

Dilatação e concentração do tempo. 

Reajuste, em seu ambiente próximo, do modo de viver suas relações – afetivas, pessoais, 

familiares ou profissionais. 

Impulso para dizer a verdade. 

Processos vibratórios ligados às Coroas radiantes, Coração Ascensional, revelação 

da Merkabahinterdimensional pessoal via Lemniscata sagrada. 

Percepção das últimas Portas situadas em torno do sacrum, uma ou a outra ou as quatro 

juntas, ou duas a duas. 

Percepção de crucificação ao nível das mãos e dos pés. 

Variações térmicas importantes, variações de todos os critérios estáveis fisiológicos – tensão, 

suor, sono, fome. 

Uma serenidade que se alterna com cogitações cada vez mais intensas. 

Desaparecimento do desejo e do prazer, quaisquer que sejam, substituídos pela Alegria. 

Espontaneidade. 

Modificação de sons percebidos, para aqueles que os percebem, ao nível dos ouvidos. 

Estabelecimento do que eu nomearia super-sincronicidades, que é a aplicação da co-criação 

consciente. 

Você pensa em alguma coisa, isso se produz; você emite uma ideia, isso se realiza. 

Positivação ou negativação de sua consciência, que sobrevém de maneira incisiva ou, ao 

contrário, estabilidade imutável de sua consciência, o que quer que se desenrole e o que quer 

que aconteça. 

A impressão, real, de ver as coisas com mais precisão, os eventos, as relações entre os seres, 

entre os sistemas existentes e que estão morrendo. 

Encontrar-se apegado ou desapegado de pessoas, de situações, de objetos, de coisas, mais 

importantes do que anteriormente. 

Reminiscências não mais, unicamente, de suas linhagens estelares ou de sua origem 

galáctica, mas de sua consciência, antes que ela fosse, realmente, confinada e informada 

nesse saco, nomeado de alimento, por Bidi. 
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Reminiscências do que é o Amor e do que não é. 

Reminiscências de sua Eternidade. 

Modificação de percepção do real. 

Modificação dos cinco sentidos. 

Mudança de comportamento e de hábitos, independente de sua vontade. 

Mudança de sabores apreciados para seus alimentos. 

O perdão pode sobrevir mais facilmente, mesmo em relação ao que lhes parecia imperdoável. 

Necessidade de resolver e de desatar o que pode restar apegado a si mesmo, se você não 

está mais, para liberar o outro de seus próprios apegos para com você, em qualquer setor de 

vida que seja. 

Desinteresse ou avidez, ao contrário, mas modificação, aí também, de seu interesse pela cena 

de teatro do mundo. 

Mecanismos de super-sincronicidade, pela repetição de cifras, pela repetição de horas, por 

mecanismos recorrentes que sobrevêm na matriz e nomeados, parece-me, pelo Comandante, 

os «bugs da matriz». 

Vislumbre e visão clara de formas de consciência que nada têm a ver com o humano, que 

passeiam em sua casa e que passam. 

Mas a mudança a mais espetacular sobrevirá no momento das Trombetas e, portanto, da visão 

real de Nibiru. 

Sobrepor-se-á, então, frequentemente, em vocês, um sentimento que mistura, ao mesmo 

tempo, a urgência e a serenidade, difícil de descrever em suas palavras habituais, porque a 

nada corresponde de conhecido até agora, mesmo para aquele que é liberado vivo. 

E, no momento do Apelo de Maria, uma Alegria a nenhuma outra similar. 

Privilegiem, durante esse período – isso lhes foi dito e eu o redigo, como Arcanjo da Relação e 

do Amor – o Caminho da Infância, a simplicidade. 

Não procure mais tanto compreender, explicar, mas fique na vivência de sua vida. 

Quer sua vida dê-lhe a viver chuvas de estrelas permanentes ou sua vida restrinja-o nas 

tarefas as mais insignificantes, há a mesma Alegria e a mesma Verdade. 

É claro, existem inumeráveis outros sintomas de seu corpo, propriamente dito, mas que estão 

aí, não gerais, mas individuais, em função de suas condições de vida, celulares, atualmente. 

Milagres podem produzir-se, catástrofes também, em suma, mudanças brutais e abruptas, no 

funcionamento de seu corpo e de sua consciência. 

Questão seguinte. 

 

Questão: eu sinto dores ao nível das Portas do sacrum. 

Quais são as relações com o corpo de Luz? 

Bem amado, minha resposta foi anterior à questão. 

Eis-nos diante de um fenômeno de hiper-sincronicidade ou de super-sincronicidade. 

Há outros elementos a acrescentar? 

Qual era a questão precisa? 

 

Questão: eu sinto dores ao nível das Portas do sacrum. 

Quais são as relações com o corpo de Luz? 

Então, eu respondi perfeitamente. 
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É a finalização da ressíntese do corpo de Existência. 

Todos os níveis, no esquema corporal, foram perfurados, se posso dizer, pela Luz. 

As Portas, os novos corpos, a Lemniscata sagrada estão ativos, doravante, na totalidade. 

Houve uma lógica e uma cinética da ativação das Portas, é claro, em ligação com as Coroas 

radiantes, com a Onda de Vida, com o Canal Mariano, mas as últimas Portas a ativar-se são as 

Portas que estão situadas em torno do sacrum. 

… Silêncio… 

Vocês estão, portanto, prontos para receber o Batismo de Cristo. 

O conjunto do que foram chamados os vulcões do Cinturão de Fogo do Pacífico, há numerosos 

anos, pelo Comandante, está, doravante, todo ativo e em erupção, sem qualquer exceção. 

Aí também, a nova Terra, os novos céus estão, já presentes, invisíveis aos seus olhos, como o 

eram, ainda há pouco tempo, os dragões, os elfos e os povos da natureza. 

Alguns de vocês começam, aliás, a perceber, fora, mesmo, dos Círculos de fogo, estruturas 

nomeadas «cúpulas de Luz». 

Vocês verão cada vez mais delas. 

São lugares nos quais a Luz condensou-se de maneira privilegiada, seja para responder a 

objetivos geofísicos ou, mesmo, geopolíticos, ao nível de sua humanidade. 

Existem, também, e vocês o verão, também, cada vez mais, lugares nos quais não há cúpulas 

de Luz, nos quais tudo pode aparecer-lhes como negro, de um negro que não é a ausência de 

Luz, mas de um negro de fuligem, denso, opaco, assustador. 

Tudo isso se desvenda, nesse momento mesmo, aos seus olhos. 

Em breve, muito rapidamente, vocês verão marcas aparecerem nos corpos. 

Essas marcas podem ser sutis ou muito físicas. 

Elas correspondem, aí também, à instalação de Nibiru e à Ascensão, propriamente dita, da 

Terra. 

Alguns verão, também, uma modificação importante do que vocês nomeiam os cinco sentidos, 

diretamente em ressonância com o aparecimento de sua eternidade, em relação com sua 

origem galáctica que é, talvez, ligada a um sentido ao invés de outro. 

… Silêncio… 

Questão seguinte. 

 

Questão: você pode desenvolver sobre a resolução das quatro linhagens de que falou 

Irmão K? 

A resolução das quatro linhagens é a mesma coisa que a resolução dos quatro Elementos, ou 

seja, corresponde ao Éter. 

Se prefere, em relação às linhagens, isso corresponde à unicidade das dimensões, das vidas e 

das consciências. 

Essa resolução permite juntar-se ao centro dos quatro Elementos ou as quatro linhagens, os 

quatro Triângulos fundem-se para deixar livre curso ao Éter. 

O Éter é a matéria do Amor e da Vida, se posso dizer. 

O Éter apoia-se no que é anterior à vida e à manifestação da consciência, ou seja, o Absoluto. 

Vocês reencontram o Éter do qual foram privados: o Éter de Vida ou Onda do Éter – eu os 

lembro, tal como ele foi nomeado – e Canal do Éter para o canal mediano da coluna vertebral, 

nomeadoSushumna, transformado, pela forração de partículas adamantinas, em Canal do Éter. 
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É o momento no qual o quatro torna-se Um; é o momento no qual o dois torna-se Um e é o 

momento no qual a nova Tri-Unidade volta a tornar-se Unidade. 

A fusão dos opostos e dos contrários, a fusão dos complementares, a fusão dos antagonismos, 

a Androginia Primordial, tudo isso participa do mesmo mecanismo e do mesmo processo. 

… Silêncio… 

Questão seguinte. 

 

Questão: Irmão K falou de desaparecimento de todas as projeções. 

Você pode desenvolver? 

Isso corresponde, simplesmente, quaisquer que sejam seus desejos de projetar-se, à 

incapacidade, cada vez maior e mais ou menos marcada, de fazer projetos ou de antecipar, de 

deixar vir a você o que a vida lhe propõe, sem imaginar ou programar, estando disponível, 

assim, para cada instante e cada minuto, e não dirigir o instante seguinte em função de seus 

desejos ou da organização necessária nesse mundo quanto ao seu emprego do tempo ou às 

suas ocupações. 

É, aí também, entrar, cada vez mais, na espontaneidade e no Caminho da Infância. 

Vocês todos sabem, pertinentemente, que os filhos do homem estão fora do tempo, quer seja 

para pôr-se na cama à noite, quer seja para levantar-se pela manhã, eles vivem o instante 

presente e, quanto mais a fusão do efêmero e do Eterno concretizam-se, mais vocês se 

tornam, de algum modo, inaptos para prolongar além… para projetar e prolongar sua visão do 

futuro além de algumas semanas ou de alguns meses. 

Não é uma recusa de vida, mas é, efetivamente, a realidade da injunção da Luz nesse 

momento, que lhes permite aproximar-se, aí também, de HIC e NUNC, do Aqui e Agora. 

Porque tudo acontece no Aqui e Agora. 

Não há nem futuro nem passado, isso vocês compreenderão no momento – se vocês ainda 

não o viveram – no momento do Apelo de Maria, no espaço preliminar à estase, que são três 

dias. 

… Silêncio… 

Questão seguinte. 

 

Questão: Você pode precisar o processo de autocura descrito pelo Comandante? 

Bem amado, o processo de autocura consiste, simplesmente, em portar a atenção e a intenção 

em uma consciência, nomeada Estrela, Arcanjo, Ancião, mas pode ser a mesma coisa para um 

sistema solar, pode ser a mesma coisa para um nome de estrela; tudo isso está codificado em 

você e presente em você. 

Portanto, a autocura de que foi feita referência é, simplesmente, juntar uma intenção, que é 

aquela do lugar ou das circunstâncias sofredoras, e ali sobrepor, se posso exprimir-me assim, 

um apelo ligado a uma codificação vibratória de uma Presença, Estrela, Ancião ou Arcanjo. 

Nada mais há do que isso. 

Isso não é uma súplica, não é uma oração, é pôr em adequação sua própria 

multidimensionalidade e sua própria Existência aqui mesmo, nesse corpo. 

As dimensões unificadas não conhecem nem a doença nem a morte, nem o desequilíbrio; elas 

conhecem apenas a experiência da Alegria e a experiência da consciência. 

Vocês têm, portanto, hoje, devido ao período final que vocês vivem, que pôr em adequação 

uma zona resistente ao nível do corpo – quer vocês chamem de doença ou de sofrimento – 
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com uma consciência que está presente em vocês, representada e nomeada Estrela, Ancião 

ou Arcanjo. 

Não há, aí, especificidade em função da ajuda solicitada; não é porque o Arcanjo Rafael é o 

Arcanjo da cura que ele estará mais apto a curar. 

A mesma ação é considerada com cada entidade da Luz, qualquer que seja. 

É claro, existem, em vocês, afinidades vibrais com algumas entidades ao invés de outras, 

então, recorram a elas, isso será mais fácil. 

Isso significa, simplesmente, portar sua intenção e sua consciência, sucessivamente, primeiro, 

no lugar que sofre e, em seguida, na entidade. 

Você não tem, mesmo, necessidade de emitir o que quer que seja mais, aí estará a autocura, 

cada vez mais evidente, concernente a tudo o que é ligado ao efêmero que se apaga diante da 

Eternidade. 

Mas essa cura não é destinada a prolongar o que quer que seja do efêmero, mas, bem mais, a 

fazê-los penetrar, eu diria, de maneira cada vez mais profunda e evidente, em sua eternidade. 

É assim, antes do Apelo de Maria, que você verifica, por si mesmo, a ação da Graça e o estado 

de Graça. 

… Silêncio… 

Questão seguinte. 

Não há mais questões. 

Permitam-me, então, ficar com vocês alguns minutos, para a instalação não na Infinita 

Presença – uma vez que estou presente e vocês estão presentes – nós não podemos realizar 

isso, mas podemos realizar uma imersão na Luz Branca. 

Esse será meu modo de aportar-lhes a minha vibrância e a minha realiança, sempre juntas ao 

Espírito do Sol e ao Coro dos Anjos, e com o apoio do Arcanjo Uriel, Arcanjo da Luz Branca e 

da Ressurreição. 

… Silêncio… 

Eu sou Anael, Arcanjo. 

Que a Paz, o Amor e a Verdade sejam sua Morada. 

Até breve. 

  

 

O.M. AÏVANHOV – Primeira intervençaõ 

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e vir trocar com vocês, 

não é? 

E eu venho porque nós temos reuniões, nós também, nesse momento. 

Vocês sabem, na Terra, os Fantoches fingem reparar a Terra, parece. 

Nós, nós fazemos uma reunião para tentar preparar tudo o que está a desenrolar-se, 

atualmente, em seus céus e, agora, ao mais perto da Terra. 

A Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres está, agora, posicionada acima de cidades 

muito grandes, e aliás, se vocês olham suas informações, verão que algumas cidades estão 

informadas de nossa presença e, também, da multiplicação dos vórtices interdimensionais – e 

eu creio que vocês chamam a isso «buracos de minhoca» ou «wormholes» aqui – o que 

significa o avanço da fusão dimensional com a Terra. 

Então, eu não venho tanto como Comandante porque, depois de mim, vem uma estrela 

americana, vocês terão um Velhote ainda mais velho do que eu, que é nosso ancião 
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Comandante e meu venerado mestre Bença Deunov, cujo nome cósmico é Orionis, que virá, 

assim como Maria, como representante da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, 

propor-lhes, eu diria, uma forma de último apelo, antes do Apelo coletivo da Terra, que deve 

sobrevir em datas precisas, como eu havia dito. 

Então, eu venho apenas trocar com vocês, não é? 

Então, primeiramente, vou, também, apresentar-lhes todas as minhas bênçãos, porque eu vejo 

que, pela manhã, vocês trabalham, e fortemente, em seu próprio desaparecimento no 

contentamento e na felicidade, não é? 

Então, eu venho nutrir-me, eu também, do que acontece junto a meus irmãos e irmãs humanos 

que despertaram sua chama interior, quaisquer que sejam as fases, se querem. 

Mas nós nos regozijamos, hoje, sobretudo, aqueles que vêm depois de mim, por vir entre 

vocês, para dar-lhes a gazeta do céu, se posso dizer, e tudo o que está em curso como 

preparativos, em vocês, mas, também, é claro, para nós, nessa grande festa que chega, não 

é? 

Então, aí está, então, eu lhes transmito, primeiramente, todas as minhas bênçãos e, como de 

hábito, vou viver, com vocês, um momento de silêncio, pelo Espírito do Sol e o Coro dos Anjos, 

antes de trocar e de responder às suas interrogações e suas questões, que vocês não 

hesitarão a colocar-me. 

Vocês sabem que, agora, não há mais bicicletas, não há mais selins, não há mais pedais, nada 

mais há, então, não hesitem, eu responderei a tudo o que vocês querem saber, sem, jamais, 

terem ousado perguntá-lo, como se diz, não é? 

Então, primeiro, eu faço um momento de paz entre nós. 

… Silêncio… 

Bem, vamos poder, agora, trocar, e nós nos escutamos, atentamente, uns aos outros. 

 

Questão: a intensificação atual do sistema de controle é sinal de iminência? 

Sim, porque, é claro, os fantoches, como eu os chamei há muito tempo, são um pouco como 

formigas, um formigueiro no qual se teria dado um pontapé, um mau pontapé, não é? 

Então, é claro – e isso foi dito, eu creio, pelo Arcanjo Anael e por mim, em outras ocasiões – 

que, quanto mais a infusão de Luz e a fusão das dimensões sejam iminentes e produzam-se, 

mais as forças Arcônticas, as forças predadoras viveriam uma espécie de combate 

desesperado para, de algum modo, tentar motivar-se, a eles mesmos, diante de algo que é, 

para eles, desesperado, e que é, para vocês, muito feliz, não é? 

Então, em todos os países, há medidas que são tomadas, supostamente em relação aos 

terroristas e em relação aos riscos para a vida. 

Mas o maior risco para a vida é eles, é claro, e isso, obviamente, eles não dirão, jamais. 

Então, é claro, o que desencadeia a chegada das perturbações celestes, nós o dissemos, era o 

medo ou o Amor. 

Mas, é claro, aqueles que resistem ao impulso maior da Luz, antes de queimarem, se posso 

dizer, no local, ou irem enterrar-se para evitar a Luz, vão tentar controlar a situação, se posso 

dizer, da humanidade, de maneira cada vez mais drástica, porque eles têm medo, 

simplesmente. 

Eles quereriam fazê-los crer que é o povo que tem medo, mas, de fato, são eles que estão 

aterrorizados pelo desenrolar dos acontecimentos. 

Eu creio que isso foi dito ontem, de modo extremamente preciso, pelo Arcanjo Anael, 

concernente ao desenrolar… – ele disse o quê? – da «cena final do ato final». 

Vocês estão com os pés dentro, até o pescoço, eu diria. 
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Ou vocês estão até o pescoço no Amor e flores, ou vocês estão na caca e, sobretudo, os 

fantoches e os maus rapazes que lhes servem, eles estão na caca até o pescoço. 

Mas vocês, vocês estão nas flores até o pescoço, não é, absolutamente, a mesma pressão 

nem o mesmo resultado, não é? 

Então, é claro, tudo o que vocês observam, quer seja na França, quer seja na América Latina, 

quer seja nos países ao redor de Israel, é, diretamente, ligado ao retorno do grande Destruidor, 

ou seja, o que foi nomeado, segundo as tradições Marduk, a Estrela da Manhã, Hercobulus, 

Nibiru, o grandeDestroyer, o Senhor do Céu, se querem, e que é o que seus cientistas não vão 

mais poder esconder muito tempo, mas tentam transformar as coisas, como de hábito, 

dizendo-lhes que: oh, não é grave, o importante é prestar atenção para que não haja terroristas 

e não se ocupar com o que se desenrola de maneira interior, porque eles, o interior, eles não 

conhecem, não é? 

Eles conhecem apenas o que é aparente aos sentidos, aos desejos e ao próprio ego de poder 

e de controle, não é? 

Então, é claro, tudo o que se desenrola na cena de teatro a partir do início do mês de 

novembro – e não é por acaso que nós intitulamos nossas entrevistas com uma sequência 

específica, no mês anterior, que foram nomeadas, eu o lembro, «Nesses Tempos da Terra», 

enquanto, agora, o que nós dizemos, uns e os outros, é mais, eu diria, «a Ascensão da Terra», 

é claro. 

Há, portanto, momentos precisos e privilegiados, durante este período. 

Eu havia falado disso, na última vez, lembrem-se: eram doze dias antes do fim do ano ou doze 

dias antes do fim do ano ou antes do Natal, e doze dias após o Ano Novo. 

E há, também, uma festa importante, que supera, amplamente, o contexto histórico, que é, é 

claro, o solstício de inverno, mas, antes disso, há a data de 8 de dezembro, que foi chamada a 

Imaculada Conceição. 

Em suma, pouco importam os nomes, é uma data importante que se refere a ciclos imemoriais, 

que remontam a centenas de milhares de anos, quando do confinamento da Terra. 

Mesmo se os dias não tenham a mesma duração, foi localizado um evento preciso, que 

sobrevém, em geral, quinze dias antes do solstício de inverno, aproximadamente. 

Então, vocês caem nessa data. 

E aí, hoje, como vocês sabem, em seu calendário, é o último dia do mês de novembro, e vocês 

entram, como disse o Arcanjo Anael – parece-me, a mim também, em tom de brincadeira – no 

último mês de dezembro, não é? 

Então, alguns lerão o último mês do ano, pouco importa. 

Cada um lê o que tem vontade de ler, e compreende o que tem vontade de compreender. 

Então sim, há iminência, e tanta iminência que as embarcações já estão colocadas. 

Há, eu creio, aproximadamente dois meses, em termos terrestres, nós falamos da revelação da 

Jerusalém Celeste, ou seja, de Metatron, invisível ao nível dos olhos de carne, mas visível ao 

nível etéreo, nas estruturas dos Círculos de Fogo dos Anciões. 

Estruturas anexas estão se revelando, bem além dos povos elementares da natureza, com 

vórtices de Luz que estão ao nível deles, mas em algumas zonas que eu poderia nomear 

geoestratégicas, no plano atual da Terra, que são retransmissores em relação aos Círculos de 

Fogo dos Anciões. 

Então, tudo isso se desenrola sob os seus olhos, e sob os seus olhos, conforme o ponto de 

vista no qual vocês estão, vocês vivem ou o terror ou vocês veem o terror, ou vocês veem, 

realmente, a iminência. 
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Há mais de um ano, eu havia falado da primeira Estrela que anunciava a segunda Estrela, e eu 

disse, ainda não há muito tempo, que isso não podia exceder de um ano, não é? 

E vocês estarão, em breve, no décimo primeiro mês, aí, agora. 

A partir de 7 de dezembro, restará, portanto, apenas um mês, grosso modo, não é? 

E eu penso que Anael falou-lhes, também, das condições astronômicas que, agora, não podem 

mais ser afetadas por outra coisa que não as resistências e as mentiras que são perpetradas 

por aqueles que querem manter o controle do povo, como se diz. 

Aí está, então, vocês vão assistir a uma fase de despertar coletivo, se posso dizer, na qual vai 

predominar, não em relação ao Apelo de Maria, mas em relação às mentiras de todos aqueles 

que mantiveram as mentiras, quer seja através das religiões, através da predação da finança, 

da predação da suposta democracia, tudo isso as pessoas dão-se conta, elas não estão mais 

cegas. 

A Luz descerra os olhos, e eles se dão conta de que tudo é uma mentira, de que tudo é 

transformado e que a verdade, em definitivo, não pode existir no que é anunciado, no que é 

dito e na interpretação dos fatos que se desenrolam, hoje, na superfície do planeta. 

Então, é claro, há os que não vão mais poder delirar, mas ali, vão enlouquecer todos os 

chacras, e isso dá essa espécie de histeria coletiva, na qual cada um ali vai segundo suas 

crenças, esperando ou o Messias ou o diabo. 

Mas, o mais importante, não é isso, é ver todos esses seres humanos que se dão conta, 

através, por vezes, do sofrimento, mesmo se ele seja desencadeado pelos maus rapazes, que 

há, no interior do homem, algo de muito bom. 

E isso vocês tem observado, após os eventos que se desenrolam, quer seja na França, quer 

seja em outros países, nos quais há uma espécie de sobressalto de amor que sobrevém. 

Mesmo se esse amor seja condicionado às circunstâncias atuais, eu diria que é, já, algo de 

muito grande, para a maior parte desses seres que estavam adormecidos no metrô-trabalho-

cama e na vida, tal como ela se conduz nas obrigações de «ganhar a vida», enquanto a vida é 

oferecida, por exemplo, de criar regras, leis e moralidades que são completamente contrárias, 

ao mesmo tempo, às leis naturais, mas, também, às leis do Espírito, é claro. 

E isso é a confrontação e a conflagração finais que foram anunciadas por todas as profecias, 

quer seja nas Escrituras ditas sagradas, quer seja pelos profetas de que fazia parte, é claro, 

Bença Deunov, quer seja em sua última manifestação comowalk-in ou, ainda, como Michel de 

Nostradamus, é claro, que havia anunciado tudo isso, e tudo isso vocês estão vivendo. 

Então sim, é claro, é uma grande liberação que está em curso, mas não se esqueçam de que 

vocês têm, ao seu redor, irmãos e irmãs humanos, talvez, mesmo, em suas famílias, que 

parecem despertar como atordoados, chocados de seu adormecimento. 

E é aí que sua presença amorosa e, simplesmente, o que vocês são, é capaz de apaziguar. 

Porque, é claro, mesmo os seres abertos, eu não lhes escondo que aqueles que verão as 

embarcações, mesmo as embarcações de Luz, arriscam ter um choque terrível. 

Eu não falo, mesmo, da visão de carne dos Arcturianos, porque isso faz um pouco um leão 

irritado, um Arcturiano. 

Mesmo se se tenha uma linhagem Arcturiana ou uma origem Arcturiana, ver algo que não está 

no campo habitual da consciência é, sempre, um traumatismo extremamente virulento, mesmo 

quando ele é esperado. 

Não se enganem sobre isso. 

Se as preparações que vocês vivem, as aberturas que vocês vivem, para alguns de vocês há 

trinta anos, é uma preparação para a mudança total de paradigma e das condições de vida, 

lembrem-se de que o que se vive, nesse momento mesmo, é a Ascensão da Terra, ou seja, a 
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atualização da Liberação da humanidade, quer seja pelas vias da Ascensão, quer seja pelas 

vias do conflito ou pelas vias da manutenção em mundos carbonados, para aqueles que, 

verdadeiramente, têm necessidade de reeducar-se às leis do Amor e do Um, porque eles ainda 

não se reconheceram, a eles mesmos, como Eternidade. 

Portanto, vocês podem imaginar que todas as estruturas sociais, da sociedade, familiares, 

estão se descobrindo tais como elas são e, portanto, com tudo o que pode restar, nesses 

sistemas de controle humano, de vontade de escravizar, por medo, unicamente – e o amor 

pode encontrar-se no mais profundo do medo, isso todo mundo sabe. 

Então sim, não é, mesmo, mais uma iminência, cara amiga, vocês estão dentro, 

completamente dentro. 

Eu já havia dito, há numerosos meses, que não havia mais cenoura, não havia mais vara. 

Nós não nos divertiríamos a dar datas tão precisas se nós não estivéssemos quase certos, 

dada a evolução do que nós vemos, de nosso ponto de vista. 

Os Anjos do Senhor são cada vez mais visíveis, quer seja em seus céus ou ao seu lado, nas 

cápsulas vegalianas. 

E eles têm informações, mesmo se vejam apenas o que é Luz. 

Eles, o que é que eles veem? 

Eles não veem os conflitos que vocês vivem, eles veem as luzes que se acendem, mesmo no 

mais profundo da escuridão. 

É claro, não é, ainda, a Liberação, mas é uma primeira etapa, para esses seres que, através do 

medo, finalmente, encontram a força e a coragem de ver a verdade para além de todas as 

mentiras que são proferidas de maneira, agora, eu diria, mais do que abusiva, quer seja por 

aqueles que dirigem as religiões, quer seja pelos políticos, pelos financeiros. 

Não há, eu diria, um ser humano que esteja nos postos de comandos, quaisquer que sejam 

esses comandos, que seja digno de verdade, eu não falo, mesmo, de Amor, mas digno de 

verdade. 

E isso, todo mundo nessa Terra, não apenas na França ou em outro país, é por toda a parte 

que há essa espécie de abertura dos olhos. 

Como eu disse, são os olhos que descerram e que veem a realidade, enfim, mesmo se eles se 

coloquem questões. 

É claro, eles não sabem que existem outras dimensões, mas eles veem, efetivamente, que 

algo está tocando ao seu fim e sua própria morte. 

Não é mais tempo, agora, então, é claro, não é mais tempo de dizer, a quem quer que seja, o 

que se desenrola, porque para nada serve pôr o medo; eles já têm o medo. 

O medo conduz à abertura do coração. 

Isso, vocês vão viver como milagres, mesmo ao seu redor, entre os mais próximos. 

Haverá materialistas fanáticos que tinham necessidade de controlar, mesmo, a família e todos 

os fatos e gestos de qualquer um ao redor deles, de controlar seu ambiente, que vão soltar 

tudo isso e descobrir o Amor, antes, mesmo, do Apelo de Maria. 

Aliás, Maria terá coisas a dizer-lhes em relação a isso. 

Então, eu continuo a dialogar com vocês, e aproveito suas questões para preparar o terreno, 

se posso dizer, para a intervenção de Orionis e de Maria, logo depois de mim. 

Aliás, essas intervenções, nossas três intervenções de hoje, mesmo se houver ainda mais, se 

querem, que não são, necessariamente, cronológicas, como da última vez, mas há 

um corpus de textos e de vibrações que correspondem à nutrição que vocês podiam esperar, 

quer vocês estejam no medo, quer vocês já estejam no Amor. 
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Quer vocês estejam no temor, quer estejam na esperança, de todo modo, a Verdade é 

inexorável e inevitável, e nada a parará, doravante. 

Outra questão. 

 

Questão: eu aproveito da oportunidade para exprimir a minha gratidão – eu deveria dizer 

nossa gratidão – a você mesmo e a todos os Anciões. 

Obrigado. 

Eu lhe agradeço, caro amigo, mas isso é apenas coisa normal. 

Quando percebem a Unidade, vocês compreendem, quer estejam desse lado do véu ou onde 

nós estamos, que vocês não podem sair, ou seja, vocês não são salvadores, mas o princípio 

de Unidade, vocês a vivem nas fibras as mais íntimas de seu ser multidimensional. 

Então, é claro, até o presente, vocês sabiam que todos aqueles que se aproximavam 

demasiado perto da Terra eram capturados, de algum modo, e confinados, exceto para muito 

grandes seres, alguns seres que tiveram condições de exceção, se posso dizer, quer seja 

Bença Deunov, quer seja Cristo, quer seja Enoque, quer seja Elias, alguns profetas ou, mais 

próximos de vocês ainda, alguns seres como Nisargadatta – Bidi -, que, na expressão deles, 

eram livres de qualquer marca, se querem, matricial. 

Mas isso necessitou, se querem, de tesouros de engenhosidade para evitar que eles fossem 

tocados, se posso dizer, em pleno coração, pelas forças de predação. 

Eu os lembro, aliás, de que a Fonte, quando ela apareceu na superfície desse mundo, ela 

apenas pôde permanecer, muito exatamente, quinze anos em um corpo, porque o coração foi 

corroído pelo sofrimento da humanidade. 

E nosso coração de Eternidade, nossa chama eterna é, certamente, também, corroído, há 

milhares de anos, bem mais tempo, mesmo, por esse princípio de confinamento que conduziu 

a coisas que levam ao sofrimento e não à alegria da consciência. 

Então, é claro, há um fio invisível que liga, vocês sabem, na lei de Um, todos os filhos da lei de 

Um, mas bem além, eu diria, todas as consciências, mesmo aquelas que não foram 

confinadas, como os seres elementares presentes na Terra, que eu agradeço, de passagem, 

por terem mantido ilhas de sobrevivência, de Luz, há tempos imemoriais. 

Então, nós agradecemos a vocês, também, todos, calorosamente, o que quer que vocês 

tenham feito ou vivido, por terem acolhido, mesmo sem compreender, por terem transmitido, de 

uma maneira ou de outra, o que nós tínhamos a revelar-lhes e, sobretudo, a prepará-los, em 

vocês, para viver esses momentos com menos dramas possíveis, ao nível, tanto das estruturas 

efêmeras, que nós respeitamos, como da própria Luz. 

E isso foi realizado, eu diria, de modo quase perfeito. 

É claro, há irmãos e irmãs que escolheram, depois, outros caminhos, outros destinos, mas é, 

também, liberdade deles. 

E, depois, há, também, irmãos e irmãs que se juntaram a nós porque viviam sintomas sem 

compreenderem o que era, e que reencontraram, graças à estrutura de alguns professores 

entre os Anciões, uma espécie de fio condutor que os leva até agora. 

Portanto, tudo isso é uma obra coletiva, é uma obra real, alquímica. 

Aliás, antes das Núpcias Celestes, o Arcanjo Jofiel havia falado de trabalho alquímico com as 

diferentes Obras e, hoje, é o coroamento de todas essas Obras alquímicas, muito em breve. 

É claro, vocês são cada vez mais numerosos a abrir os olhos, mesmo se é na raiva ou em uma 

espécie de negociação, se querem, entre a transformação desse corpo, dessa consciência, e a 

verdade do que vocês são. 
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Mas isso não é grave, são jogos e, mesmo se há atritos, digam-se, efetivamente, que a alegria 

será tal, que tudo isso será esquecido muito, muito rapidamente. 

Mesmo para alguns maus rapazes que irão, certamente, ao reformatório, se posso dizer, 

acompanhar-nos – porque eles são fortes dessa experiência – para liberar outros mundos. 

Quando eu digo «nós», não somos nós, hein?, são alguns de vocês, nós é finito. 

Há apenas, se querem, uma espécie de filiação entre os diferentes Comandantes, que permite 

manter uma probidade, se posso dizer, não da Luz – ela é adquirida –, mas nas espécies de 

contratos que haviam sido assinados entre as forças da Confederação Intergaláctica dos 

Mundos Livres e os fantoches. 

Aí está, para preservar a consciência e para preservar, é claro, as esferas planetárias que são 

lugares de experiência. 

Não era questão que as esferas planetárias fossem reduzidas a nada, enquanto elas foram 

criadas como lugares de manifestação da consciência livre, há éons. 

Portanto, se querem, a garantia do desenrolar dos planos e do jogo, que é um trabalho de jogo 

de xadrez, se se pode dizer, mas em outra escala que o jogo de xadrez, o qual vocês jogam na 

Terra, é, certamente, agora, uma grande vitória. 

E, quanto mais a vitória for brilhante, mais as forças de resistência, que se enfraquecem, 

quererão demonstrar arrogância, se posso dizer. 

É a vocês que cabe, doravante, ver claramente, eu não falo, mesmo, de seu futuro. 

O mês de dezembro é o mês no qual a humanidade vê claro. 

O mês de dezembro deste ano é o mês no qual a humanidade se dá conta do que é a verdade, 

sem, mesmo, falar de espiritualidade – eu falo da verdade da vida nessa dimensão. 

Portanto, se querem, há uma revolução interior da consciência, na escala coletiva, que se 

desenrola nesse momento mesmo. 

E vocês terão belas surpresas, mas, também, surpresas terríveis em relação ao que estava, 

ainda, talvez, escondido, não em vocês, mas no desenrolar de suas diferentes esferas de vida. 

Portanto, são grandes momentos de leveza, mas, também, de peso para alguns, e de 

gravidade. 

Então, nós os encorajamos, é claro, a não serem os salvadores, mas nós os encorajamos, 

cada vez mais, a deixar emanar, de vocês, a Luz que vocês são, não desaparecendo agora, 

mesmo se vocês desapareçam à vontade, mas, bem mais, afirmar, não sua Presença «Eu 

sou», mas seu ser eterno. 

Todas as Portas que estão situadas ao nível dos corpos físicos são, agora, operacionais. 

Muitos de vocês vivem a ativação das quatro últimas Portas ao nível do sacrum, ou de outras, 

ainda ao nível das Portas situadas nas dobras da virilha, a Porta KI-RIS-TI também. 

E, uma vez que as doze Portas sejam postas em vibração, isso quer dizer que está aí. 

É o que vocês vivem, nesse momento. 

Então, não se demorem, se há, ainda, medos que os atravessam, não se demorem em 

necessidades de explicação de seu mental ou necessidade de apreender-se de algumas 

coisas. 

Não é importante tudo isso. 

Aliás, mesmo se vocês não o aceitem agora, vocês serão, efetivamente, forçados a aceitá-lo, 

no momento vindo, não é? 

Vocês sabem que ninguém, onde quer que esteja nesse Sistema Solar, poderá opor-se ao 

restabelecimento da Verdade e do eixo normal da Terra. 
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Então, nós lhes agradecemos, a todos, calorosamente, quer você tenha feito um trabalho de 

um dia conosco, de um mês, ou de todo tempo. 

Eu escuto outras questões, ou outros testemunhos, se querem. 

 

Questão: você poderia falar dos sinais que aparecem na pele de algumas pessoas? 

Então, há vários sinais que podem aparecer na pele. 

Eles não são constantes, mas vocês têm sinais sutis. 

Vocês se lembram, São João falou dos chamados e dos escolhidos, que seriam marcados na 

fronte. 

Eu falei, também, daqueles que seriam marcados no coração, ou seja, vocês veem, através 

dos irmãos e das irmãs, aqui, em outros lugares, vocês vão sentir, cada vez mais, o coração ou 

o medo, não o seu, mas aquele com o qual vocês interagem, aquele com o qual vocês 

pensam. 

Vocês vão se aperceber, também, nós havíamos dito em «nesses Tempos da Terra», que a 

autocura era possível. 

Você vai aperceber-se, também, que, quando você pensar em um irmão, em uma irmã, você 

vai senti-lo em si, você vai sentir em qual estado ele está, não há, mesmo, necessidade de 

estar ao lado. 

Não é para julgar ninguém, mas, assim que você pensa em alguém, você vai sentir o que ele é, 

você vai, realmente, viver, sem nada perguntar, onde ele está, o que ele vive, o que ele sente 

e, aí também, você encontrará capacidades de autocura. 

Se você se conecta, por exemplo, se se pode dizer essa expressão, a um curandeiro que você 

conheça, bem, o simples fato de conectar-se a ele, você vai ser curado, mesmo se ele não 

esteja a par, porque ele é portador de vibrações, de códigos vibratórios da cura. 

Você não tem, mesmo, mais necessidade de pedir a ele o que quer que seja, nem, mesmo, ir 

vê-lo, nem, mesmo, dar-lhe dinheiro, ele está acessível a todos. 

Preste atenção, também, com os maus rapazes porque, se você se inclina nos fantoches e 

eles estão nos comandos, você vai, também, sentir o que eles são. 

Portanto, evite portar sua atenção e sua intenção, agora, de modo demasiado direto em 

indivíduos sombrios, se posso dizer, porque você vai vivê-los no interior de si. 

Então, é claro que, para essa pessoa na qual você pensa, isso vai, também, ter uma 

ressonância. 

Mas não é questão de proteger-se, mas, aí, é, verdadeiramente, questão de saber onde você 

porta sua consciência. 

É claro que você é livre para olhar tudo o que se desenrola ao nível das massas, se posso 

dizer, ao nível dos países, mas preste atenção quando você entra no pensamento, por seu 

pensamento, se você se põe a pensar, por exemplo, em um chefe de Estado, qualquer que 

seja, onde quer que ele esteja, você vai vivê-lo em si. 

Então, não se torne um fantoche, tampouco, pode não perceber, mas preste atenção, não para 

proteger-se, mas, verdadeiramente, para saber onde você põe sua consciência. 

Lembre-se de que há a co-criação consciente, ou seja, que, se você se inclina a um fantoche 

chefe de um país, por exemplo, você vai, verdadeiramente, experimentar o que ele é, você vai 

ver sua mentira, você vai ver seus medos, você vai ver suas ambições, você vai sentir, em si, a 

própria falta de coração dele. 

Então, conecte-se, ao invés disso, a Cristo, a Maria, nos Velhotes, se você prefere, também, ou 

entre vocês. 
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E você verá que há coisas surpreendentes que vão produzir-se através disso. 

E isso abole qualquer noção de distância, qualquer noção de tempo e qualquer noção de 

separação. 

Quando você se aperceber de que pode ser, ao mesmo tempo, a pequena criança que morre 

de fome, que você estará, ao mesmo tempo, na pele de um terrorista que degola uma criança, 

você escolherá, rapidamente, fazer o que você quer ser, ou perceber, ou sentir, 

É o fim da compartimentação e são essas portas que se abrem, por toda a parte, em seus 

céus, e que perfuram, literalmente, a última camada isolante a última camada isolante do 

Sistema Solar, ou seja, a ionosfera, que os fantoches tentam restaurar com suas partículas lá 

em cima, vocês sabem. 

E vocês também, as Portas estão permeáveis, as doze Portas estão ativas, as doze Estrelas 

estão ativas, o corpo de Eternidade aí está. 

Então, não aproveite disso para desaparecer, mas, bem mais, para emanar a manifestação, 

não pela vontade, mas estando no Coração do Coração, deixe emanar a Eternidade nesse 

mundo. 

Porte-o em seu olhar, em seus silêncios, em seus lábios, em suas palavras, em suas atitudes, 

em seus comportamentos. 

Faça crescer o Amor, não por uma vontade egoísta, mas sendo, cada vez mais, o que você é, 

verdadeiramente. 

Vocês vão aperceber-se, também, de que alguns de vocês, no mês de dezembro, que tinham, 

ainda, eu diria, obrigações, nós dizíamos, até o mês anterior, que era preciso manter suas 

obrigações, vocês deviam respeitar a vida, em todas as implicações sociais, familiares e 

outras. 

Vocês vão assistir, durante o mês de dezembro, a um vento de loucura. 

Há seres, entre seus filhos, seus pais, que vão querer afastar-se de vocês, mudar de vida, de 

modo instantâneo, eles vão querer servir, eles não querem mais vê-los, eles não querem mais 

ver os outros membros. 

Deixem-nos viver, é o caminho deles. 

Eles sentem, mesmo se eles não consigam pôr palavras ou visões nisso, que é agora, que não 

haverá outra oportunidade para serem eles mesmos. 

E, se para eles, isso passa por partir ao outro extremo do planeta, ou romper com quem quer 

que seja, deixem livres todos os seus irmãos e irmãs, quaisquer que sejam. 

Ocupem-se, não mais de seus traseiros, mas ocupem-se de seu coração. 

Cultivem sua chama interior, deixem-na emanar, não resistam mais a nada, sejam simples – 

isso foi dito há meses. 

E aí é, verdadeiramente, o último dia do mês. 

Depois, muda-se de registro, não é? 

No mês de dezembro não é, absolutamente, o mesmo registro. 

Outra questão. 

 

Questão: e concernente aos sinais que aparecem na pele de algumas pessoas? 

Então, há vários sinais, eu disse, há, primeiro, os sinais que são conhecidos no plano místico, é 

a primeira parte da questão, e há, efetivamente, sinais estranhos que podem aparecer em 

algumas pessoas, com desenhos. 

Isso concerne aos fantoches, isso concerne às forças de confinamento, isso não lhes 

concerne. 



104 
 

Vocês não encontrarão, jamais, alguém que, por exemplo, tenha feito uma experiência de 

morte iminente ou tenha vivido o Despertar, com esse gênero de marcas na pele. 

Se preferem, dito em outros termos, os Arcontes estão marcando seu gado para levá-lo. 

Vocês sabem, os Vegalianos veem apenas a Luz; isso nós já havíamos dito, e Irmão K havia-

lhes explicado. 

Eu creio, aliás, que vocês terão uma entidade que jamais se exprimiu, de maneira oficial, entre 

vocês, que nós o chamamos, já que eu sou de Vega, o Patriarca de Vega. 

O Patriarca de Vega, que é aquele que representa, se querem, a totalidade dos Anjos do 

Senhor, virá exprimir-se, também, nos primeiros dias de dezembro, ou seja, amanhã ou depois 

de amanhã. 

Aí está, portanto… 

Então, a questão em relação a essas marcas, elas são múltiplas. 

De momento, há uma primeira marcação de gado que se faz; isso é ligado às forças 

Arcônticas. 

Haverá, depois, outra marcação mais bonita, não é, que não será em forma de alvo ou de cruz, 

mas que será uma marcação ligada à Liberação na 3D unificada. 

Isso concerne, sobretudo, àqueles que têm recebido os Vegalianos, de maneira insistente, e 

dos quais se tem necessidade das memórias, não do corpo deles, mas de suas memórias em 

relação ao trabalho efetuado nesta Terra, ao nível do que se chama o conhecimento, mas no 

sentido básico do termo. 

Então, é claro, vocês serão marcados de diferentes modos, segundo quem vocês são. 

E essas marcas, elas estão, ao mesmo tempo, na alma, se ela existe, no Espírito e nos corpos. 

Portanto, é algo de perfeitamente real, e que corresponde ao que se desenrola na Terra, nesse 

momento. 

Vocês sabem, vocês tiveram um dos dragões, que se chama Erilim, que lhes falou do papel 

dele, neste período da Terra. 

Quando eu digo que todo mundo está muito ocupado, sim, todo mundo está muito ocupado, 

mas as ocupações são muito diferentes, de acordo com o lado no qual estamos, se posso 

dizer. 

Ou estamos na Unidade e nós reconhecemos a Unidade, ou estamos em face de seres que 

criaram ou mantiveram as predações, aqui como alhures, e que, eles, não renderam as armas. 

Eles acreditam bater-se contra nós. 

Não é um combate, porque, na verdade, os combates nada querem dizer para nós. 

A Luz instala-se, ela não combate, lembrem-se disso, quer seja aqui como alhures. 

Aquele que se serve da Luz para combater permanecerá, de maneira inexorável, na dualidade. 

Vocês tiveram exemplos, eu falei disso, no ano passado, em relação a alguns irmãos e irmãs 

que se atribuíram em funções. 

Nós não os criticamos, bem ao contrário, nós os acolhemos, com cada vez mais graça, aliás, 

para o sacrifício deles e sua visão vivida da dualidade, que dará a eles grandes conhecimentos 

para viver o que eles têm a viver depois. 

Portanto, vocês veem, e vocês vão constatar, através das mudanças de paradigma individuais, 

extremamente violentos, que vão produzir-se, agora, mesmo ao seu redor. 

Haverá mudanças de situação extremamente abruptas, porque há…, a Luz cria, para aqueles 

que têm, ainda, uma alma, um apelo insaciável que deve ser saciado imediatamente: aí está, 

eu mudo de vida, eu vou ali, eu faço isso. 
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São mudanças de paradigma individuais que antecipam os novos céus e a nova Terra, para 

aqueles que verão isso com seus olhos, ao nível da 5D. 

Eu respondi, desta vez. 

Há várias marcas, hein? 

Há marcas que aparecem agora, outras aparecerão após o 8 de dezembro. 

Não se inquietem com isso, não é importante. 

 

Questão: você poderia falar das cidades de Luz ou oásis de Luz? 

As cidades de Luz… 

Bem, é o que eu disse anteriormente. 

Vocês sabem que há cúpulas de proteção que são ligadas a Metatron nos Círculos de Fogo 

dos Anciões, que são reveladas ao nível etéreo, ao mais perto de vocês, que já estão ativas, 

preparadas, o banquete está pronto. 

E há, também, retransmissores, eu falei deles, os lugares de pré-reagrupamento, ao nível dos 

povos elementares. 

Mas, efetivamente, os Arcturianos que gerenciam isso instalaram estruturas, aí também, 

etéreas, que alguns veem agora, acima de alguns territórios nos quais, no entanto, nada há de 

muito luminoso, porque esses lugares são destinados a serem lugares de trânsito para as 

almas que terão deixado o corpo. 

Portanto, esses oásis de Luz não são lugares nos quais alguns povos projetaram «vamos viver 

como antes ali dentro», não, absolutamente, são lugares de transferência. 

É por isso que, como eu dizia, vocês vão aperceber-se, é o caso, há aproximadamente uma 

semana, há cada vez mais embarcações-mães que se manifestam acima das grandes cidades. 

Não é para dar um olá acima das grandes cidades, é para criar, justamente, oásis de Luz a 

distâncias, em termos terrestres, não demasiado afastadas, porque nem todo mundo poderá 

passar por lugares de invaginação da 5D, como, por exemplo, junto aos elfos e junto a alguns 

dragões. 

Alguns preferirão passar por esses oásis de Luz ou essas cúpulas de Luz. 

Vocês verão isso, cada vez mais. 

São estruturas que não durarão muito tempo, que se instalam para o mês de dezembro – elas 

foram instaladas há aproximadamente quinze dias, três semanas – e que continuarão a 

aparecer um pouco por toda a parte. 

São estruturas efêmeras ligadas, eu diria, ao que vocês poderiam chamar, eu diria, a imagem a 

mais simples: a teleportação dimensional. 

Seja para retornar à origem estelar, seja para ir à sua dimensão de origem, qualquer que seja o 

sistema solar, mas não para ir aos Círculos de Fogo. 

Isso concerne, unicamente, aos povos elementares, que têm acolhido e densificado as 

Partículas Adamantinas. 

São os lugares de pré-reagrupamento. 

Aí, não são lugares de pré-reagrupamento, a palavra oásis de Luz é muito bonita, mas não 

reflete, verdadeiramente, a realidade: são lugares de trânsito. 

Então, é claro, muitos projetam que haverá uma vida que vai fluir livremente, enquanto o 

marasmo estará na Terra, nesses lugares. 

Isso não é, absolutamente, verdadeiro. 
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São lugares transitórios que não terão mais razão de ser após a passagem da segunda 

Estrela, mas que vão servir, durante esse lapso de tempo presente. 

 

Questão: eu vi uma dessas cúpulas de Luz, e eu me senti invadida de Amor. 

Por quê? 

Bem, porque é o Amor puro que foi colocado ali. 

Foi necessária certa quantidade, se posso dizer, em seu plano dimensional, de Amor, para 

criar isso. 

Nem todo mundo é Metatron, não é? 

Nem todo mundo é capaz, nesse mundo, nessa dimensão, de subdividir-se em seis – ou, 

teoricamente, teria sido sete – sete imagens dele mesmo, idênticas, na mesma consciência. 

Essas cúpulas de Luz devem ser, eu os lembro, elas são temporárias, mas devem ter uma 

estrutura, se posso dizer, suficientemente sólida, ao mesmo tempo, para manter-se nas 

circunstâncias do que vai acontecer ao Sol e a Nibiru, e à Terra, e, também, para ser 

intransponível por aqueles que nada têm a ali fazer, sem, contudo, excluir o que quer que seja. 

Isso quer dizer que, através dessas estruturas de trânsito que foram instaladas por decisão de 

Maria, há pouco tempo, há, verdadeiramente, uma estrutura que não é feita para isolar e 

confinar. 

Mas os seres que vão aproximar-se disso, após terem vivido alguns traumatismos, vão sentir o 

mesmo Amor. 

E isso poderá, durante o período, se querem, de refinamento vibratório dos cento e trinta e dois 

dias, dar a eles, após o Apelo de Maria, uma possibilidade de redenção imediata, também. 

Aí está porque isso pode desencadear esse sentimento de Amor incrível, com uma estrutura 

que não é, no entanto, uma consciência, como, por exemplo, a Jerusalém Celeste, que é 

Metatron, e que se revelou nos seis Círculos de Fogo ainda ativos. 

É o mesmo Amor que vocês sentirão quando entrarem em contato, de coração a coração, se já 

não foi feito, com os povos da natureza, como conosco, aliás, quando vocês forem ver-nos. 

Nós gostamos muito dos reencontros. 

Lembrem-se do que disse Anael, vocês vão dar-se conta disso, cada vez mais frequentemente: 

é a relação que faz nascer o Amor, que já está presente. 

O que explica que vocês podem, como eu disse, conectar-se com uma Estrela, um Velhote, um 

Arcanjo, um irmão ou uma irmã, e beneficiar-se não, unicamente, de sentir, em vocês, quem 

ele é, mas beneficiar-se das próprias codificações vibratórias dele. 

Se é um curandeiro, vocês terão a codificação vibratória da cura. 

Vocês sabem, isso sempre existiu, hein? 

Havia humanos que oravam os ícones, outros, que oravam desenhos, outros, que oravam 

mandalas, outros, que oravam estátuas. 

Mas não é preciso tomar os seres humanos por palermas, não é a estátua que eles oravam, é 

a representação formal de uma codificação vibratória, quer seja um santo, quer seja um deus, 

seja o que quiserem. 

Portanto, é isso que é importante. 

É por isso que eu, que nós temos falado da autocura, da hiperventilação e de todas essas 

coisas que, hoje, são, eu diria, as últimas regulagens para que sua eternidade antes de juntar-

se a ela, manifeste-se aqui, nessa Terra, de maneira totalmente livre. 

Não tenham medo de nada. 

De que vocês querem ter medo? 
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Da Luz? 

É preciso ser lógico. 

Outra questão. 

 

Questão: você dizia que, após os dias de trevas e durante os cento e trinta e dois dias, o 

Sol levantar-se-ia ao oeste, que haveria muitos raios gama e que seria perigoso ficar 

fora. 

Durante os «três dias», não depois. 

Depois, de qualquer modo, aqueles que estão na matéria carbonada e que estão, ainda, 

adormecidos, efetivamente, serão queimados. 

Vocês os verão com seus olhos, para aqueles que permanecerão aí. 

Mas aquele que abriu o coração, quer seja pelo vibral e o que vocês viveram como, por 

exemplo, aqui, ou em outros lugares, há, também, seres que têm um coração, verdadeiros 

seres humanos, mas que estão adormecidos e que têm um grande coração, assim. 

Nesses, os raios gama, isso será uma ducha de Luz para eles, enquanto é uma ducha terrível 

para aqueles que estão confinados e que não têm coração. 

Portanto, os raios gama são perigosos para a matéria privada do Espírito de Verdade, mas, 

para a matéria que acolheu o Espírito de Verdade, não há qualquer preocupação a ter. 

Aliás, vocês sentem, talvez, já, em seus desaparecimentos – ao limite do desaparecimento – 

na hiperventilação, vocês sentem formigamentos no corpo. 

Não são, verdadeiramente, vibrações. 

Isso pode dar-lhes a impressão de ser como alguma coisa que vibra, mas, muito mais 

rapidamente do que o que vocês conhecem através da vibração. 

É isso as irradiações gama, é isso as irradiações cósmicas que vocês já vivem. 

Mas elas vêm de onde, essas irradiações cósmicas, já que o mundo está em vocês? 

Elas vêm de seu coração. 

É por isso que eu lhes digo, hoje, para não terem mais o menor escrúpulo ou o menor medo 

para manifestar sua eternidade. 

Eu disse, sim, sua eternidade, mas não vão cantar na rua «é o fim», porque, aí, vocês serão 

linchados, não é? 

É a hora do Amor, e o Amor não é, jamais, um fim, é, sempre, um eterno recomeço. 

O Amor não tem, jamais, fim, é, sempre, o ego que considera o fim, e que tem medo do fim. 

O fim, aliás, vocês podem escrever (em Francês) F-I-N e F-A-I-M, hein? [faim = fome] 

Mas aquele que se nutre de Luz, mesmo se, ainda hoje, come alimentos, mas ele não terá 

mais necessidade de outra coisa que não de Luz. 

Vocês serão saciados pela Luz, cada vez mais. 

Não se surpreenda, então, se você tem problemas digestivos, se continua a alimentar-se. 

A transmutação, ela é, também, nesse nível: vocês não têm mais necessidade de comer 

matéria. 

Então, é claro, aqueles que lerem isso, ou que escutarem, se vocês não têm as Coroas 

radiantes, não vale a pena deixar-se morrer de fome, não é? 

Mas eu falo para aqueles que têm ao menos uma Coroa radiante ativa ou as Portas ativas, 

quaisquer que sejam. 

Façam a experiência, vocês verão. 

Seu nível vibratório, como vocês dizem, vai explodir, literalmente. 
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E, no momento em que vocês sentirem, talvez, a fadiga chegar, sentirão que a Luz nutre 

vocês, sua Luz. 

Vocês sabem que há muitos povos que estão na 3D unificada, que não têm necessidade de 

comer, nem, mesmo, de reproduzir-se. 

Em contrapartida, há alguns que podem manter uma refeição ritual, eu diria, de tempos em 

tempos, em homenagem à matéria e à criação material livre. 

Mas não é, absolutamente, uma necessidade, como vocês dizem, fisiológica. 

A fisiologia da Luz é no que vocês acabam de entrar. 

A Luz é perfeitamente capaz de sustentá-los. 

Vocês podem, mesmo, fazer uma pseudoindigestão de Luz. 

Vocês verão o que eu quero dizer com isso. 

Eu creio que Anael, ontem, foi bastante preciso, se posso dizer, sobre o desenrolar. 

Então, eu não tenho necessidade de voltar a isso. 

Eu me prendo, sempre, à sua pequena pessoa e no humano, se querem, em seu sentido o 

mais trivial aqui, na Terra. 

Outras questões? 

 

Questão: não há mais do que seis Círculos de Fogo, dos sete que havia inicialmente. 

Há outras estruturas, para compensar? 

Oh, não há necessidade de compensar! 

Havia sete no início, restaram sete até recentemente. 

Mesmo se houvesse apenas um único, ele teria bastado, amplamente. 

Agora, o fato de que haja sete permite, eu diria, despachar, se querem, as consciências, a 

diferentes lugares. 

Mas lembrem-se de que são lugares que estão, ao mesmo tempo, na 3D e, ao mesmo tempo, 

na 5D, portanto, mesmo se eles aparecessem distantes de milhares de quilômetros, a distância 

não existe. 

Uma vez que você tenha integrado, para aqueles que integrarão esses cento e trinta e dois 

dias sob as cúpulas de Luz de Metatron, vocês não terão qualquer problema para viajar de um 

ao outro, uma vez que não há viagem, é instantâneo. 

Então, havia sete por razões precisas, falta um, teria podido faltar seis, que isso nada teria 

mudado agora. 

E pode-se, mesmo, dizer que o conjunto de irmãos e irmãs que seguiram as Núpcias Celestes, 

mesmo se tenham se desviado depois, desempenharam o mesmo papel que eles, ou seja, 

canalizar a Luz até os pés e, portanto, até o núcleo cristalino da Terra. 

 

Questão: as montanhas serão lugares de acolhimento? 

Para aquele que tem vontade de bronzear muito forte com as irradiações gama, sim. 

É claro, há um nível preservado, mas o que é que isso quer dizer, preservado? 

O que é que você quer preservara? 

Se você quer salvar sua vida, você a perderá. 

Então, dizer-se que, com os movimentos geofísicos da Terra, haverá o nível dos mares que vai 

subir, vocês poderiam ficar tentados a dizer-se «eu vou para o alto da montanha». 
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E sim, mas no alto da montanha haverá irradiações que parecerão muito mais importantes do 

que na superfície da Terra. 

E o mesmo para aqueles que se fecharam ou que vão fechar-se sob a terra, eles terão 

surpresas. 

Porque, vocês sabem, na eletricidade, há processos que se chama a gaiola deFaraday, não é? 

Exceto que, aí, não são elétrons, são irradiações gama, portanto, isso faz microondas para 

melhor. 

Às vezes, que eles me ouçam, talvez, eles renunciem a essa estupidez. 

Mas eu sei que nos escutam, e seguem o que nós dizemos e, sobretudo, os maus rapazes. 

E eu posso dizer a eles, ainda que é tempo de depositar as armas, e que a maior arma é o 

coração. 

Mas vocês sabem, eu sempre disse, eles seguem isso de muito perto, já que eles querem criar 

seu famoso lema, ou seja: «Do caos nasce a ordem», a Nova Ordem Mundial, como vocês 

dizem, durante essa passagem de Nibiru, da segunda Estrela, para desviar, de algum modo, o 

Apelo de Maria e a Liberação. 

Mas os empregados deles, se posso dizer, esqueceram-se de preveni-los de que eles não 

podiam voltar. 

E, portanto, eles estão um pouco em pânico, porque os maus rapazes empregadores deveriam 

ter estado nas embarcações de sucata deles, antes. 

Bah, obviamente, eles podem esperar muito tempo, hein?, a embarcação de sucata partiu aos 

confins da galáxia. 

Outra questão. 

 

Questão: o que significa estar na Luz Branca e encontrar-se, muito rapidamente, na Luz 

Negra, ou no escuro, com nada ao redor, mas sentindo uma alegria imensa? 

Isso significa que você entra em si. 

O Branco é a primeira Luz em manifestação, é a Luz da consciência. 

A Luz Negra, como você a nomeia, assim, apenas, é o lugar no qual…, é o Absoluto, como 

dizia Bidi. 

Portanto, você passa de um ao outro. 

E, aliás, esta manhã, eu estava aí, com vocês, sem dizer-lhes, para, justamente, permitir-lhes 

passar de um ao outro, muito rapidamente. 

E vocês verão que passam, de um ao outro, muito rapidamente. 

Vocês não têm necessidade de ver os estratos intermediários, mesmo se eles se apresentem a 

vocês. 

É isso que os enche de alegria, de felicidade, de Amor e de força. 

Lembrem-se de que havia sido dito que, durante o tempo das tribulações, nem um cabelo 

daqueles que têm abertas as Coroas poderia ser tocado, exceto, é claro, se vocês não têm 

mais necessidade de seu corpo; vocês podem fazer doação dele à ciência ou aos Dracos. 

E tudo isso vocês vão verificar, por si mesmos, aí, agora. 

 

Questão: existe uma quarta dimensão, e o que é ela, exatamente? 

Oh isso, eu tive a oportunidade de exprimir-me sobre isso há muito tempo. 

Digamos, simplesmente, que há dimensões, porque as chamam terceira, quinta, enquanto, 

logicamente, há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10. 
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Paramos aí hoje. 

Há lugares nos quais a vida é possível, porque há um sonho comum de criação em um 

determinado plano. 

Os outros planos são planos de transição, não são planos nos quais, logicamente, a vida pode 

estabelecer-se. 

A vida estabelece-se na terceira dimensão, na quinta e na nona. 

Os Arcontes de Saturno, por exemplo, estão em uma dimensão intermediária, que não é, 

unicamente, a quarta, mas, também, a sétima. 

Não são lugares de vida estabilizados e, no entanto, na qual a consciência pode imiscuir-se, se 

posso dizer. 

Mas aqueles que querem imiscuir-se nessas dimensões, que eu nomeio intermediárias, têm, 

em geral, objetivos um pouco obscuros, não é? 

É aí que se situa tudo o que lhes é invisível, não ao nível astral, mas, por exemplo, o que nós 

havíamos nomeado o sistema de controle do mental humano e as linhas de predação que 

ligam os monumentos arquitetônicos na terra, são retransmissores da 4D, na qual se 

encontram alguns seres ainda invisíveis aos seus olhos. 

Mas vocês começam a vê-los. 

Vocês veem, quando olham alguns seres, mesmo na rua, vocês verão, por vezes, as linhagens 

estelares e, depois, verão alguns seres que têm, por trás deles, um magnífico lagarto, porque 

isso tem a cabeça aproximada de um lagarto, hein?, e a cor também. 

Isso, são seres que são possuídos não por uma entidade astral, mas por uma entidade diretora 

de 4D, e eles adoram transformar as coisas. 

Então, eles lhes falarão…, esses seres que são habitados por isso, não são fantoches, não são 

os maus rapazes. 

São, frequentemente, almas puras, mas que foram induzidas, pelo medo, a ouvir alguns 

circuitos e a deixar instalarem-se algumas forças. 

Há, frequentemente, entre esses seres, alguns que se reivindicam como Maria, outros, como 

uma Estrela ou, ainda, como um futuro Melquisedeque, e, aí, é certo que você tem um 

magnífico Arconte que está por trás. 

Você vai vê-los, se já não é o caso. 

É muito simples: conecte-se com esses seres que se dizem isso ou aquilo, realmente, como é 

possível agora, você verá se há o Amor ou não. 

Porque é, efetivamente, bonito falar de Amor, é, efetivamente, bonito dizer-se isso ou aquilo ou 

retomar o que foi lido e apresentar ao seu molho. 

Mas a realidade é completamente outra. 

Para alguns, isso será muito chocante, mas não é grave, a potência do Amor é tal, que tudo 

isso será varrido. 

Outra questão. 

 

Questão: você poderia precisar a duração das Trombetas, três dias ou além? 

É bem além. 

Jamais foi dito que as Trombetas parariam. 

Há três dias de Trombetas, três dias depois, há o Anúncio de Maria, mas jamais foi dito que as 

Trombetas parariam, mesmo no retorno dos «três dias». 
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É o som do universo, mesmo se você vá ouvir sons terríveis, que vêm da Terra, uma vez que, 

nas profecias recentes, há profetas que disseram: «É como se houvesse mil demônios que 

berravam». 

Eles interpretaram desse modo. 

Mas os sons do céu são sons celestes, e os sons terrestres é a resposta da própria Terra, que 

vive sua Ascensão, 

Portanto, os sons, quando forem permanentes, eles não pararão. 

Aliás, eles se tornam cada vez mais permanentes em seus ouvidos, não é? 

 

Questão: mesmo nos cento e trinta e dois dias? 

Eles estarão presentes, mas é o canto sagrado da Criação, o que alguns chamaram o OM, 

mas não é, absolutamente, OM. 

É o canto da Criação, é o Coro dos Anjos. 

Esse som é onipresente, em todas as dimensões. 

E, aliás, nas outras dimensões, esse som é o som que os liga, qualquer que seja o nível 

dimensional que vocês experimentam, a todas as manifestações nas outras dimensões de 

quem vocês são. 

Portanto, as Trombetas, quando elas forem globais na Terra, não pararão mais, uma vez que a 

Terra estará em plena transição. 

 

Questão: até o fim… 

E mesmo depois, o tempo todo. 

 

Questão: durante os três dias, o corpo estará na estase, mas a consciência estará em 

vigília? 

Oh, certamente não, é muito melhor que você desapareça. 

Apenas aqueles que resistirão ao desaparecimento é que ficarão muito mal. 

É por isso que nós sempre dissemos, uns e os outros, que, se hoje, você consegue 

desaparecer, não se preocupe, você vai tirar uma grande soneca nesse Face a Face, durante 

três dias. 

E, quanto menos há coisas a purificar, restantes, se posso dizer, os pesos, as malas que 

restam, mais você arrisca ter algumas horas para viver essa evacuação. 

Mas, uma vez que tudo esteja evacuado, você não tem mais razão para estar aí. 

Aliás, você ficará invisível ao resto do mundo. 

É por isso que você nada arrisca. 

Mas, para isso, é preciso desaparecer. 

É o Juramento e a Promessa, é o Absoluto. 

Ele não sobrevém no momento do Apelo de Maria, ele sobrevém ao final de seis dias, com os 

três dias de estase. 

 

Questão: aqueles que resistirem não estarão na estase? 

Todos estarão na estase, mesmo se resistam. 

Alguns poderão resistir vinte e quatro horas, no máximo, mas esses, ali estarão em um 

engraçado estado ao nível da estrutura física. 
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Todo mundo estará na estase, é o sono coletivo de todas as consciências da Terra. 

Ao acordar, em contrapartida, será diferente, não é? 

 

Questão: quando Irmão K manifestou-se, eu senti uma marca ao centro de minha testa. 

Sim, você vai sentir isso ou no meio, ou à esquerda, ou à direita, essencialmente, no ponto 

central do chacra, agora revertido, ou nas Estrelas que foram chamadas Clareza e Precisão, 

que desempenham um papel específico na iluminação final, se posso dizer. 

E vocês arriscam ver aparecer, efetivamente, algo de físico, nesse nível. 

Isso não é constante. 

Qual era a questão em relação a isso? 

 

Questão: o que era essa marca? 

Bem, são as marcas daqueles que são marcados na fronte. 

 

Questão: você poderia dar detalhes sobre o despertar após a estase? 

Oh, bem, essa é a surpresa para cada um de vocês. 

Alguns despertarão sob as cúpulas de Luz, na sala de trânsito, outros, despertarão no mesmo 

lugar, outros serão teleportados, de diferentes modos, junto a Metatron. 

A vivência de seus cento e trinta e dois dias não depende de nós, nem da Luz, mas do que 

vocês são. 

Alguns de vocês se forjarão, se posso dizer, para sua missão de Liberação futura de outros 

sistemas solares. 

Outros, abandonarão, generosamente, o corpo, como presente envenenado, aos famosos 

Arcontes, eles serão liberados. 

Portanto, o despertar é profundamente diferente. 

Mas pode-se dizer que, de maneira coletiva, fora das zonas de trânsito, fora daqueles que 

terão sido evacuados, onde quer que seja, aliás, quer seja em Arcturius, em Andrômeda, em 

outros sistemas solares de 3D unificada ou, ainda, que terão desaparecido no Absoluto, isso 

não tem qualquer importância. 

Mas é claro, os cento e trinta e dois dias, ou cento e quarenta, se preferem, com os dias de 

antes, são, verdadeiramente, o que foi descrito nas profecias. 

É a batalha de todos contra todos, com a interrupção da estase. 

Mas depois, é claro, os seres humanos, mesmo aqueles que recusaram a Luz durante este 

período e que terão resistido à corrente da Luz e da Vida, mesmo se eles tenham mantido o 

fogo vital – portanto, se eles permaneceram vivos – isso não quer dizer que será de todo 

repouso para eles. 

O verdadeiro repouso é daqueles que terão desaparecido no Absoluto, aqueles que terão se 

juntado à sua origem estelar ou sua dimensão original, aqueles que estarão com os elfos e os 

dragões, aqueles que estarão nos Círculos de Fogo, e aqueles que estarão nas embarcações. 

Mas para todos os outros que permanecem na Terra, eu os lembro que há cento e trinta e dois 

dias que são, de fato, o tempo de parto da Terra, o planeta grelha final. 

Então, eu não posso falar-lhes do após o despertar, porque é diferente para cada um. 

Continuem, hein?, não esperem que eu lhes peça para colocar questões. 
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Questão: fora o som da alma, teremos, nos ouvidos, outros sons, som da Terra e som do 

Céu? 

Sim, há os sons místicos, de que alguns de vocês já são portadores, dos quais o Coro dos 

Anjos, ao nível o mais elevado para aquele que consegue aproximar-se do Mahasamadhi, e as 

diferentes tonalidades ligadas à abertura dos chacras e à abertura do Canal Mariano. 

Mas o que vocês constatam é um aumento de intensidade do som e uma frequência, também, 

um pouco diferente, nesse momento. 

Isso vai misturar-se, ou seja, o som que vocês ouvem, na periferia de si, será audível no ar. 

É esse som que torna loucos aqueles que não estão prontos. 

 

Questão: as dores atuais do corpo físico vão acentuar-se ou reduzir? 

Enquanto o buraco não está perfurado, sim. 

Uma vez que o buraco, ou seja, a Porta ou o território correspondente à Porta esteja ativo, a 

dor cessa. 

Então, é claro, você sabe que, nesse momento, eu creio que isso foi dito, é a ativação das 

quatro últimas Portas. 

É claro, aqueles que têm pequenos problemas de ordem orgânica, material, nesse nível, eles 

vão senti-lo passar mais do que outros. 

Se quiser, é como quando, no fim do ano 2012, as Portas Atração/Visão tornaram-se 

dolorosas. 

Aqueles que tinham uma sensibilidade digestiva, ela se amplificou, porque isso queria dizer 

que havia mais resistência à Luz ligada à doença nesses lugares. 

Mas isso não durará muito tempo. 

Após a estase, é regenerado. 

 

Questão: a França tem um papel específico nessa transição? 

Todos os países têm um papel específico. 

Eu o lembro, de qualquer forma, que os dois Círculos de Fogo, para toda a Europa – isso não 

quer dizer que há apenas Europeus – mas para toda a Europa continental, os dois Círculos de 

Fogo estão na França, de qualquer forma. 

Portanto, necessariamente, ainda que apenas em relação a isso, há uma função privilegiada e, 

aliás, há, nas profecias de Bença Deunov, quando ele era Michel de Nostradame, 

Nostradamus, que falava do retorno do rei de França. 

E ele falava, também, de maneira velada, do que é nomeado, no São João, as duas 

Testemunhas, aquelas que antecipam a chegada de Cisto e que se opõem ao Anticristo. 

Elas são francesas, é claro. 

E o rei da França também, o rei Henrique. 

Mas não espere encontrar um papel histórico, de alguém que vá restabelecer a realeza na 

França, isso nada quer dizer, uma vez que há Ascensão. 

Mas é uma etapa importante, durante esses cento e trinta e dois dias. 

Aliás, é por isso que se vão mimar, nos Círculos de Fogo, nossas Testemunhas. 

Vão-se adorná-las com todos os trunfos para desempenharem sua cena final, elas também. 

 

Questão: você pode dar precisões sobre isso? 

Precisões sobre qual assunto? 
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Questão: sobre o rei da França e as duas Testemunhas. 

Eu diria, simplesmente, que as duas Testemunhas avançam, mascaradas, até o momento em 

que serão apresentadas ao Anticristo, portanto, não contem comigo para dizer-lhes quem são. 

Talvez, alguns ali cheguem por dedução, por terem lido algumas coisas, quer seja no Antigo 

Testamento, no Novo Testamento ou, ainda, no que se desenrola, atualmente, na Terra. 

Para o rei da França também, mas não se ocupem com isso, porque, de qualquer modo, vocês 

não estarão mais na França, para a maior parte de vocês. 

 

Questão: a ação das duas Testemunhas, então, desenrola-se apenas durante os cento e 

trinta e dois dias? 

Muito menos de cento e trinta e dois dias, porque elas ressuscitam ao final de três dias, após 

terem sido supostamente fulminados por Cristo e, depois, eles desaparecem da cena. 

São três dias, somente, essa missão. 

 

Questão: qual é o papel exato deles? 

É o de denunciar a impostura daquele que se fará nomear Cristo. 

 

Questão: aquele que se fará nomear Cristo ou Anticristo? 

Antecristo ou Anticristo? 

Não vamos voltar a isso, vocês falaram disso, intelectualmente, milhares de vezes. 

Ante, é antes, e anti, é contra. 

É ante e anti, com um homem que portará essa função, mas que já é portada por inúmeros 

dignatários nessa Terra; basta ver os rostos de seus dirigentes. 

Eu não falo da França, hein?, aí. 

Eu falo de onde quer que vocês estejam. 

 

Questão: por que, especificamente nós, temos o privilégio de reencontrar-nos, juntos, 

em tal momento, para viver isso? 

Não se considera qualquer superioridade através disso, não é?, nem qualquer privilégio. 

Vocês são, simplesmente, os suportes que vão permitir realizar o que se realiza, ou seja, fazer 

conhecer, através das vibrações, através das palavras, através das transcrições, mas é tudo. 

Vocês não são os únicos a viver esse gênero de coisas, mesmo se seja dito diferentemente. 

Há irmãos e irmãs que organizam reuniões com os dragões, com os elfos, com lugares 

telúricos. 

Eles também, então, de certa maneira, são privilegiados, porque eles abrem portas, mesmo se 

não tenham consciência disso. 

Vocês são, talvez, digamos, testemunhas diretas. 

Mas nada há de privilegiado nisso. 

É a fluidez da Unidade, a Inteligência da Luz que realiza isso, não são vocês. 

 

Questão: a Jerusalém terrestre tem um papel a desempenhar, em relação à Jerusalém 

celeste? 
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Então, cara amiga, eu a convido a reler o Apocalipse de São João, porque o combate das duas 

Testemunhas contra o Antecristo acontece, precisamente, em Jerusalém. 

É um lugar central, não para nós, mas é um lugar central, no qual tudo começou e tudo deve 

terminar. 

Eu não falo do episódio dos Hebreus, eu remonto, aí, a muito, muito, muito tempo. 

É o Alfa e o Ômega. 

Portanto, o «impostor» apenas pode apresentar-se ali, e aqueles que vêm desvendar o 

«impostor» apenas podem fazê-lo ali. 

E, como isso acontece na matéria, é um combate que pode aparecer muito físico, mas eu diria 

que é o auge da oposição, se se pode dizer, entre a Luz e o que não quer a Luz. 

Mas muitos de vocês terão outras coisas a fazer, quer seja nos Círculos de Fogo, quer seja na 

ajuda aportada aos irmãos e às irmãs que deverão viver este período de maneira física ou, 

ainda, vocês não estarão mais interessados por tudo isso, se partiram para casa. 

 

Questão: qual será o papel das Estrelas encarnadas, atualmente, durante este período? 

Elas terminaram sua função. 

A função delas era, simplesmente, a de estarem encarnadas, serem retransmissoras de Luz. 

E, aliás, elas não sabem, mesmo, elas mesmas, que elas são Estrelas. 

É claro, há grande quantidade de Arcontes que se colocaram por trás de grande quantidade de 

moças que se tomam por Maria ou por uma Estrela. 

Está na moda, não é? 

Será que vocês viram Teresa dizer «Eu sou uma Estrela»? 

Será que, mesmo eu, sabia que ia ser Comandante do que quer que fosse? 

Será que Sri Aurobindo, quando ele viveu o que ele viveu, a totalidade do supramental, 

quarenta anos antes de todo mundo, sabia que ele ia reencontrar-se, não bloqueado, mas em 

um espaço de resolução para o conjunto da humanidade? 

Absolutamente não. 

Não há meia medida. 

Se você é todo o Amor que existe, e se vocês são os portadores dessa Luz, e se vocês 

mesmos são essa Luz, isso quer dizer que vocês, estritamente, nada são na superfície desse 

mundo. 

E isso foi válido, eu os lembro, mesmo se alguns tiveram uma forma de notoriedade, quer seja 

o que eu havia criado, a pedido de Bença Deunov, na França, quer seja Sri Aurobindo, na 

Auroville. 

A Fonte, olhem, quem conheceu a Fonte, realmente, durante o tempo em que ela passou na 

Terra? 

Jamais houve o menor escrito, jamais houve a menor publicidade. 

Então, é claro, alguns Melquisedeques criaram ensinamentos. 

Eu penso, em especial, em Mestre Ram; eu penso, também, em Maharshi, que as pessoas 

vinham ver de toda parte, mas eles mesmos nada eram. 

É a condição sine qua non para ser a Luz na Terra, nesse século XX, que acaba de escoar. 

Olhem Mestre Philippe. 

Será que alguém imaginou que ele foi um dos apóstolos preferidos de Cristo? 

Não, ninguém viu. 

Será que você ouviu falar, na vida delas, de Teresa de Lisieux, de Gemma Galgani? 
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Hildegarde de Bingen é diferente. 

Mas, de uma maneira quase constante, não há qualquer publicidade que seja feita. 

É uma missão que se faz no segredo de seu coração, sem, mesmo, saber o que é. 

 

Questão: aqueles que quiseram desempenhar um papel, atualmente, serão os futuros 

Melquisedeques. 

Não era a mesma coisa para vocês, os Melquisedeques atuais? 

Sim, efetivamente. 

Será que Maharshi, será que Mestre Ram, será que eu mesmo, nós sabíamos quem nós 

éramos – exceto que me chamavam Mestre, certo – mas será que nós sabíamos de tudo isso? 

Será que nós havíamos evocado, mesmo, a noção de confinamento, de Arcontes e tudo isso? 

É claro que não. 

Porque nós a ignorávamos, naquele momento. 

Do mesmo modo que aqueles que serão os futuros Melquisedeques de mundos a liberar 

estarão encarnados com o véu do esquecimento. 

E, portanto, eles terão esquecido, ao penetrar a materialidade de um sistema solar confinado, a 

totalidade do que eles foram. 

Mas a missão será levada ao seu termo, pela presença deles, pela irradiação deles, devido, eu 

diria, ao conhecimento dos dois lados da força. 

Então, é claro, nós prevenimos, já há um ano, que os tournicoti tournicota, o recrutamento 

havia passado muito bem. 

É claro que eles não imaginam, de modo algum, ou sabem disso. 

Todos aqueles que brincaram de ser isso ou aquilo, bem, dizemos a eles bem-vindos. 

É aí que não há nem bem nem mal, nem erro nem mentira. 

Há mentira em relação à Verdade eterna, mas essa mentira permitiu criar as futuras Estrelas e 

os futuros Melquisedeques. 

É maravilhoso, não é? 

Cristo havia dito: «Será feito a cada um segundo sua fé», segundo o que ele é. 

E, aí, eu diria, mesmo, segundo o que ele acreditou ser. 

A Verdade não aparecerá – e não aparece, ou seja, agora – que não na abertura do sétimo 

Selo, e na última Trombeta. 

Portanto, tudo isso vai fazer-se ver a vocês. 

Como? 

Não refletindo nisso. 

Imagine que você tenha uma irmã que você conheça, que se tome por uma Estrela. 

Bem, é muito simples, não escute o que ela lhe diz, conecte-se nela e você verá o que você vai 

sentir em seu coração. 

É tão simples assim. 

Você nada arrisca, hein?, mesmo com os Arcontes por trás. 

Se você pensa em um ser de Luz, Estrela, Ancião, Arcanjo, ou encarnado na Terra, liberado, 

bem, você vai sentir o que acontece. 

Se você se inclina para um mentiroso, você vai sentir a mentira, quaisquer que sejam as 

palavras e a aparência. 
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Você não poderá mais deixar-se enganar pelas palavras, porque você experimentará – em si – 

quem você quer, e não segundo títulos pomposos ou atribuições pomposas. 

A Verdade não estará, jamais, nas palavras, ela está no Verbo. 

Ora, se o outro está no Verbo, se você se conecta nele, você vai viver o Verbo em si, da 

Presença dele. 

Não há necessidade de colocar a questão ou de cair no amor diante de alguém que se finge 

disso ou daquilo. 

É o tempo em que as últimas máscaras serão arrancadas, literalmente. 

É por isso que os fantoches estão mortos de medo. 

Até agora, eles podiam, com a eloquência deles, com o conhecimento deles das mídias, dos 

meios de comunicação e dos meios de manipulação, jogar-lhes exatamente o inverso do que 

eles vivem, realmente. 

Mas isso terminou, a partir de amanhã. 

Eu digo, sim, amanhã. 

Às vezes, há os que entram no arrependimento, não é? 

 

Questão: o inverso é, talvez, verdadeiro, se eles têm um Arconte por trás, eles vão nos 

ver também? 

É claro que eles os veem, mas o que é que você quer que faça um Arconte contra aquele que 

abriu o coração? 

O que você quer que faça, mesmo, o Arconte chefe, que estaria diante de você, se seu 

coração está aberto? 

Ele apenas pode fugir. 

Eu acrescentaria uma expressão, mas que é tendenciosa para vocês, ou seja, com o rabo 

entre as pernas, porque eles têm, efetivamente, um rabo entre as pernas. 

O diabo, estritamente, nada pode contra a Luz e aquele que está desperto. 

São barulhos que ele vai fazer. 

O coração jamais tem medo de quem quer que seja ou do que quer que seja. 

É a pessoa que tem medo. 

Lembrem-se, há alguns meses, eu havia feito humor, ao dizer que se preparava, para aqueles 

que eram Absolutos, Liberados Vivos e que deixam, diretamente, a Terra, um presente 

envenenado. 

Eles vão deixar o corpo e os Arcontes serão envenenados pela Luz. 

Isso ilustra, também, as palavras de Cristo: é aquele que é comido que ganha, e não aquele 

que come. 

Isso vai muito longe, isso se junta à Eucaristia, não a nova, mas a antiga. 

Vocês esgotaram as questões diretas? 

Aquelas que brotam? 

 

Questão: se todos os chefes de Estado que vão fazer discursos devem desvendar-se, 

isso será sob a forma de lapso, ou seja, eles dirão outra coisa que não o que quereriam 

dizer? 

Bem, para nós, eles perdem os meios, mas não são eles que – como dizer? – são vocês que o 

veem, com uma forte raiva para aqueles que ainda não estão despertos. 
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Eles permanecerão idênticos, até o momento em que desaparecerão da cena, mesmo se 

façam um pipi nas calças. 

Ou eles tremem, vocês veem, há muitos que começam a tremer, ou ficar um pouco cabisbaixo. 

Vocês veem, eles envelhecem de repente, aí, eles ficam de cabelos brancos. 

É o suficiente. 

Como pessoa, é o suficiente. 

Nós vamos, talvez, deixá-los, vocês, refrescarem um momento. 

Então, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu Amor e toda a minha gratidão, 

também, pelo que vocês têm feito, quer seja há um dia ou há anos. 

E eu lhes digo até muito em breve. 

Até já. 

 

PATRIARCA DE VEGA 

Bem amado povo da Terra, permitam-me apresentar-lhes o meu respeito e as minhas 

homenagens. 

Em meu nome, que se diz de diferentes modos, segundo as circunstâncias, eu lhes peço, 

simplesmente, para guardarem meu apelido. 

De fato, pelo conjunto de meu povo, eu sou nomeado o Patriarca de Vega. 

Não que eu tenha um papel de dirigente; o que corresponderia mais, junto a vocês, seria o 

guardião da memória. 

Minha antiguidade e as capacidades e as viagens que eu efetuei em mundos confinados, em 

ocasiões propícias, se posso dizer, à Liberação de coletivos confinados, fez com que esse 

apelido seja o mais conhecido. 

Como vocês sabem, o povo de Vega da Lyra, quando intervém nesse mundo no qual vocês 

estão, tem sido nomeado, em numerosas reprises, «os Anjos do Senhor». 

Alguns de seus médiuns, que tiveram acesso a essa verdade, ao projetar-se no futuro – que é 

o que vocês vivem agora – identificaram-nos em nossos veículos dos quais nós nos servimos 

quando da Liberação de mundos. 

Vocês nos nomeiam os Vegalianos, embora, entre nós, nós preferimos, amplamente, a 

denominação de Lyrianos. 

Alguns de vocês têm, aliás, uma linhagem ou uma origem estelar, efetivamente, de nossa 

casa. 

Minha memória da Liberação de mundos fez de mim o que vocês poderiam nomear um 

estrategista do princípio da Liberação, ao nível coletivo, mas, também, individual. 

Inúmeros de vocês têm visto, frequentemente, à noite, em sua cama, a presença de dois ou 

três dos representantes de nosso sol e de nossos planetas. 

A título individual, nós temos, durante anos, ajustado, se posso dizer, seus circuitos que vocês 

nomeiam energéticos e vibrais, para seu reencontro futuro conosco. 

Nós interviemos, em numerosas reprises, e cada vez mais seus meios de captação de imagens 

mostram-lhes nossas embarcações, nossas cápsulas, em ação ou em intervenção. 

Nós somos um povo de terceira dimensão unificada, no qual as regras de vida são, 

obviamente, livres, e no qual nossa fisiologia tem apenas pouco a ver com a sua ou com outros 

povos de terceira dimensão unificada. 

Nossa estrutura humanoide é bem diferente da sua, e nossos funcionamentos também. 
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Mas eu não estou aí para detalhar tudo isso, mas, sim, permitir-lhes apreender, de algum 

modo, os mecanismos, não que se desenrolaram há numerosos anos para alguns de vocês, 

mas que se desenrolam agora, o que vocês observam em suas câmeras. 

Nós intervimos, primeiro, fora de nossas cápsulas, junto às suas camas. 

Nós intervimos, também, em circunstâncias nas quais temos a oportunidade, eu diria, de 

recuperar os nossos encarnados em seu mundo e, portanto, prisioneiros desse mundo, seja 

deliberadamente, seja por vontade pessoal de realizar a escolha do confinamento para 

participar, de outra maneira, do que vocês vivem agora. 

Nesse sentido, nós somos levados a intervir, tanto em hospitais como quando de algumas 

catástrofes, para recuperar o que deve ser recuperado. 

Hoje, nós nos manifestamos, cada vez mais, em nossas cápsulas. 

Essas cápsulas são, sempre, do mesmo aspecto, uma luz branca na qual são abrigadas 

nossas cápsulas, ou nossas embarcações, se preferem. 

Nossas intervenções, diretas e físicas, manifestam-se, já, em outros lugares do mundo que não 

o Ocidente, tanto desse lado do Atlântico como do outro lado. 

Nesses primeiros tempos de intervenção, nós temos, de preferência, localizado aqueles que 

eram afiliados, por sua origem ou por sua linhagem, ao complexo da Lyra. 

Muitos de nós, na superfície de seu mundo, que revestem uma forma humana, são professores 

e pedagogos da Luz e do Amor. 

As cápsulas vegalianas, que se manifestam em número cada vez mais importante, começam a 

aparecer em seus céus, ao mais próximo da Terra. 

O tamanho de nossas cápsulas é o que vocês poderiam nomear de «pequeno». 

Nós chegamos através, tanto de embarcações-mãe de Sírius ou de Andrômeda, como através 

das portas estelares situadas no Intraterra. 

Nós não somos salvadores, nem socorristas, mas nós vimos, de algum modo, ajudá-los a 

consumar sua Liberdade, se ela corresponde a um reagrupamento em algumas estruturas que 

lhes são conhecidas, pelo que nomeados os Círculos de Fogo dos Anciões, mas, também, 

como transportadores para as embarcações-mãe, que os levam, por sua vez, à sua origem 

estelar. 

Nosso conhecimento da biologia, tal como vocês a nomeiam na terceira dimensão, permite-nos 

– por nossas capacidades inatas, que vocês chamam, eu creio, telepáticas – focalizar a Luz, 

em qualquer lugar de seus corpos e de suas consciências. 

É, aliás, por isso que nossas embarcações aparecem-lhes não em seu aspecto físico, mas sob 

a forma de esferas brancas de alguns metros de diâmetro, de um branco que vocês nomeariam 

vibral. 

Nós estamos aí para levá-los de um ponto a outro, não, é claro, o conjunto do povo humano da 

Terra, mas aqueles cuja atribuição corresponde ao que foi nomeado, eu creio, de os cento e 

quarenta dias ou os cento e trinta e dois dias. 

Nosso papel tem sido, também, o de estabilizar, se posso dizer, as linhas diretrizes da 

Liberdade, o que eu chamaria, por oposição às linhas de predação: as linhas de Liberação. 

Trata-se de uma treliça etérea nova, já inscrita na liberdade da quinta dimensão. 

São treliças etéreas, inúmeros de vocês tiveram a oportunidade de vê-las, simplesmente, em 

alguns momentos, acima de sua cama, no teto de seu lugar de dormir, sob a forma de 

quadrados, de linhas tecidas de Luz Branca. 

Nós auxiliamos, de algum modo, os dragões, na estabilização do planeta, em relação ao ajuste 

à sua nova vibração e à sua nova dimensão. 

Esse trabalho está, agora, quase concluído. 
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O conjunto de nossas cápsulas de sobrevivência e de vida está, agora, pronto a intervir, eu 

diria, de maneira mais física e individual, para aqueles de vocês que estão em ressonância. 

Minha vinda entre vocês não é destinada a dar-lhes os detalhes do desenrolar desse plano, 

mas, sim, para significar-lhes que, se vocês fazem parte daqueles dos quais nós nos 

ocuparemos, e já nos ocupamos, foi-lhes permitido reencontrar-nos, já, em algumas de suas 

noites, em alguns momentos. 

Nós temos, de algum modo, regulado sua fisiologia fina e sutil, o que permite desbloquear as 

forças gravitacionais em vocês, permitindo-lhes ser liberados da atração terrestre e da 

materialidade terrestre, ao mesmo tempo conservando seu corpo físico. 

Nossa tecnologia de luz permitiu-nos ter, já, localizado o conjunto do humano que nós 

devemos transportar. 

A regulagem a mais fina que efetuamos entre suas algumas noites, já há alguns anos, ajustou 

os circuitos elétricos do que se desenrola em sua cabeça, por uma ação privilegiada ao nível 

do dedão do pé. 

Nós não somos, contudo, o que vocês poderiam nomear de cientistas, mas nossa acuidade de 

percepção da Luz permite-nos, em mundos ainda confinados, intervir, eu diria, em toda 

liberdade. 

Não se esqueçam de que as diferentes representações que lhes são acessíveis, por ter-nos 

visto quando chegamos, e viemos ajustá-los, eletricamente, nada têm a ver com nossa 

constituição. 

Nós somos, de fato, revestidos de uma combinação de luz, assim como de cápsulas de um 

mineral específico sobre nossos olhos, que nos permitem escapar da armadilha da matriz. 

Nossa capacidade é, sobretudo, aquela de poder agenciar a Inteligência da Luz, pela 

Inteligência da Luz presente em nossa encarnação. 

Nós somos, de fato, telepatas, e essa telepatia acompanha-se, sobretudo, de uma forma de 

canalização da Luz que permite restaurar a Unidade primeira e a unificação à Luz. 

No momento da intervenção final, alguns de vocês poderão atravessar, literalmente, as 

paredes, os tetos e todas as estruturas densas, onde quer que vocês estejam, na superfície 

dessa Terra. 

Inúmeros de vocês que lidaram conosco, durante esses últimos anos, vão ver, de maneira 

rápida, nossas cápsulas em seus céus, preferencialmente, à noite e pela manhã, antes do 

nascer do Sol. 

Ser-lhes-á permitido, mesmo, observar acima de vocês, sobretudo, se vocês estão no campo, 

uma arquitetura específica de luz acima de sua casa, como fios de luz que se agenciam em 

cúpulas pontiagudas. 

Isso é diretamente ligado à ação que nós realizamos em vocês. 

Nós somos, também, os guardiões de sua corporeidade. 

Parece-lhes dificilmente aceitável atravessar uma parede, um teto, um telhado, ao mesmo 

tempo mantendo sua coesão física e, no entanto, nós controlamos essa tecnologia, através da 

criação dessas cúpulas pontiagudas acima de vocês. 

Aliás, alguns de vocês que têm a visão etérea podem observar, acima da cabeça daqueles que 

são concernidos por esse processo de transporte, filamentos de luz acima do que vocês 

nomeiam o sétimo chacra, de luz branca ou transparente e brilhante. 

Não se trata, nessas técnicas de transporte, propriamente ditas, de desmaterialização e 

rematerialização, mas, bem mais, de um processo de dissipação de forças de confinamento, o 

que dá acesso, realmente, a uma forma de levitação, que os liberta, ao mesmo tempo, da 
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gravidade e, ao mesmo tempo, de sua própria matéria, a tempo de estar ao abrigo em nossas 

cápsulas. 

Nossa intervenção faz-se, sempre, segundo a lei de Um e implica seu livre concurso, sua livre 

aceitação, segundo suas linhagens estelares ou segundo sua alma ou seu Espírito, e não o 

que sua pessoa pretende, aceita ou recusa. 

Nós somos nomeados os Anjos do Senhor porque, independentemente de intervir no momento 

da Liberação de sistemas solares encapsulados, nós temos, também, a possibilidade de 

recorrer à nova Matriz Crística. 

E são, aliás, alguns dos elementos que vocês poderão perceber, seja acima de si, seja acima 

da cabeça de alguns irmãos e irmãs. 

Nós agimos por Amor e no Amor. 

Nossa capacidade para recriar a Luz, segundo o princípio da Matriz Crística, permite-nos, por 

uma tecnologia de luz, telepática, regular, em vocês, o que vocês nomearam, eu creio, 

a Merkabahinterdimensional pessoal, que junta seu topo do crânio a um ponto situado acima 

da cabeça, nomeado, também, eu creio, entre vocês, o décimo terceiro corpo ou Fonte de 

Cristal. 

O agenciamento de seu chacra nomeado coronal, além do que você, talvez, viva, concernente 

às Estrelas, aos Triângulos elementares da cabeça, nós restabelecemos a conexão entre a 

Fonte de Cristal ou décimo terceiro corpo e sua corporeidade. 

Isso se torna visível aos seus olhos, do mesmo modo que nós vamos nos tornar visíveis aos 

seus olhos de carne, em um primeiro tempo, em nossas embarcações. 

Nosso reencontro pode, para alguns de vocês, desencadear, eu diria, um estupor. 

Esse estupor não é ligado a qualquer oposição ou qualquer contradição, mas, unicamente, ao 

fato de que nossos sistemas vibrais, independentemente de nossa forma, são profundamente 

diferentes, na encarnação, dos seus. 

Nossa afinidade com a matriz KI-RIS-TI ou Matriz Solar, nossa experiência, tornou-nos, de 

algum modo, como atores privilegiados da Liberação, mas eu repito, ainda uma vez, que nós 

não somos nem salvadores nem socorristas. 

Nós fazemos apenas consumar o que está realizado e atualizado em vocês, seja por uma 

linhagem ou uma origem comum a Vega, seja pela reprodução, ao idêntico, da Matriz Crística 

em seu corpo físico como em seu corpo de Eternidade. 

Para inúmeros de vocês que tiveram oportunidade, conosco, de maneira noturna, em suas 

camas, nós não utilizamos a telepatia, nós permanecemos, de algum modo, silenciosos. 

Porque a telepatia, para aquele que não está habituado, e, eu devo dizer, que é algo que é 

extremamente pouco corrente no povo humano da Terra, poderia representar, para o ego – a 

pessoa presente na Terra e não para sua eternidade – uma forma de violência feita ao seu 

cérebro. 

Nessa fase final, que lhes foi anunciada e evidente na observação da Terra, nós começaremos 

a comunicar-nos por via telepática. 

Nós não temos necessidade, aliás, de estar ao seu lado ou em nossas cápsulas, ao seu lado, 

para estabelecer esse modo de comunicação. 

Isso se tornou possível pela fusão dos quatro Elementos, a ativação do que vocês nomeiam os 

quatro Cavaleiros, em sua cabeça. 

Habituar-se a essa forma de comunicação, não verbal, é, para aqueles de vocês que são 

concernidos, um meio adequado de aperfeiçoar, eu  diria, nosso contato. 
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Nós não temos qualquer ensinamento a dar-lhes, porque nós deixamos isso àqueles de nós 

que tomaram corpo humano; eu os lembro, aliás, que aquele a quem vocês nomeiam o Grande 

Comandante vem de nossa casa. 

Porque nossa particularidade, além de conhecer os princípios da Liberação é, sobretudo, 

demonstrar uma forma de pedagogia inabalável que é, certamente, admito, pouco, em relação 

com a forma observável para aqueles de vocês que nos têm visto. 

Nós nos apresentaremos a vocês, para aqueles que são concernidos, antes de qualquer 

contato telepático ou visual concreto, por esses fios de luz observáveis acima de sua casa e 

acima de vocês. 

E, antes de qualquer contato telepático ou visual direto, será efetuada, diante de vocês, de 

maneira sistemática, a saudação de Órion, que representa um campo de forma de 

reconhecimento da Confederação Intergaláctica dos Mundos livres, gestos, acima de tudo, 

muito banais, mas impossíveis a realizar pelas forças opostas à lei de Um. 

É nisso que vocês nos reconhecerão, e é nisso que vocês nos responderão também. 

Porque vocês não estão, sem dúvida, sem ignorar que poderiam confundir-nos, pelo estupor de 

nossa revelação física, com seres que nada têm a ver, mesmo se a conformação deles possa, 

de longe, assemelhar-se. 

Sobretudo, na utilização da telepatia, exceto que, em nosso caso, a Luz segue nossa onda 

telepática, o que não é o caso para o que vocês nomeiam os corpos de síntese cinzentos, 

corpos biológicos com um espírito de colmeia, e que não têm individualidade, e que vocês 

nomeiam «pequenosgreys». 

Mesmo se não tenhamos os mesmos cânones estéticos, se posso dizer, que seus hábitos na 

Terra, é evidente reconhecer, ainda que apenas pela forma e os traços do rosto, o que revela 

nossa filiação estelar, nossa origem, contrariamente ao que vocês nomeiam essas inteligências 

ocas, sem Luz, dos pequenos greys. 

Mas a telepatia pode ser vivida pelo humano, tanto para nós como para essas entidades sem 

alma e sem Espírito, pelas mesmas percepções de violação. 

A saudação de Órion e a capacidade para sentir o Amor após o primeiro estupor será bem real; 

ela não deixará lugar para qualquer dúvida. 

Eu lhes preciso isso porque algumas de minhas unidades arriscam intervir, de maneira abrupta, 

conforme as circunstâncias e os lugares nos quais vocês se encontrem, no momento do 

Evento. 

Eu posso, aliás, tranquilizá-los, também, de certa maneira, dizendo-lhes que, ao estarem em 

ressonância com nosso acordo de transporte ou, mesmo, fora de qualquer acordo, ou seja, não 

sendo dependentes de nosso transporte, nós cuidaremos do conjunto de corações da Terra, no 

momento do Evento. 

Contrariamente a vocês e às forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres que 

evoluem em dimensões mais elevadas, nós não seremos afetados pelo processo nomeado 

estase, o que nos permitirá, conforme as circunstâncias e a coordenação, se posso dizer, do 

Evento e da estase, agir, por vezes, durante a estase. 

Eu lhes disse, nós já interviemos em outros lugares que não o Ocidente, portanto, de maneira 

preliminar à estase, por razões que são, unicamente, geotelúricas e geofísicas. 

Nossa capacidade de intervenção é ligada à nossa experiência e, também, nossa capacidade 

para não ficar sujeito, de uma maneira ou de outra, a qualquer influência emocional ou mental, 

mas, simplesmente, à Luz que emana de seu ser e, eu diria, aos seus pensamentos, devido à 

nossa capacidade telepática, que é nossa expressão normal. 

Assim, portanto, aqueles que se ocupam, especificamente, desse Sistema Solar, nesse 

momento, quer seja Maria, quer seja Orionis, os Anciões, as Estrelas, os Arcanjos e outros, 
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permitem-nos ser os retransmissores, como transportadores de sua eternidade, à eternidade 

de seu destino, com uma ação e um transporte privilegiado, que é aquela de conduzi-los ou 

diretamente, ou por intermédio de embarcações de reagrupamento, em estruturas adequadas 

para vocês. 

Tudo isso lhes é desenvolvido, agora, porque vocês devem saber que, mesmo se vocês sejam 

concernidos em primeiro lugar por nosso transporte, o estupor arrisca ser o elemento 

congelante, certamente curto, mas que, em algumas circunstâncias, pode revelar-se 

problemático. 

É para isso que a saudação de Órion, em nossa aproximação física, será o elemento 

privilegiado de nosso reconhecimento comum. 

Ainda uma vez, eu os lembro de que o que eu exprimo não concerne ao conjunto dos povos da 

Terra, mas pode concernir ao conjunto de vocês, no momento do que é nomeada a estase dos 

«três dias». 

Nossas capacidades em seu mundo, como nossa aparência física, que vocês, talvez, já 

perceberam, podem confirmar-lhes, facilmente, nosso sistema não é constituído com sistemas 

musculares, tais como vocês conhecem. 

Nossa força não é nem física nem etérea, ela passa, diretamente, pelo ato telepático que vocês 

poderiam nomear supramental, assim como vocês nos veem, através de nosso forro, se posso 

dizer, de cor branca, que vocês seriam tentados a chamar de combinação. 

Nós somos, portanto, os Anjos do Senhor, porque temos, à nossa disposição, por nossa 

constituição, a capacidade de reproduzir a Matriz Crística, ao idêntico, e de reparar, de algum 

modo, os circuitos que têm necessidade de ser reparados, antes de seu transporte. 

Mas, mesmo para aqueles que não têm que ser transportados, porque a finalidade deles não é 

a mesma, nós garantimos, contudo, o que eu chamaria de monitoramento permanente 

daqueles que, entre vocês, devem conservar uma estrutura corporal ou conservar sua 

presença, mesmo em um corpo de Existência, sem estrutura corporal, nesse mundo, para o 

período final. 

Nossa armadura de luz, se posso empregar essa palavra, ao invés de combinação, permite-

nos não sermos afetados pelas modificações gravitacionais, quaisquer que sejam, nem, 

mesmo, pelas irradiações ionizantes que devem manifestar-se na ocasião do Evento. 

Mesmo se vocês não sejam concernidos por um transporte, nós somos, também, como Anjos 

do Senhor, os mais aptos a finalizar seus preparativos ao nível da interface do corpo 

ascensional ou de sua Merkabah interdimensional ascensional pessoal e, portanto, intervir, 

para uma melhor sintonia, se posso dizer, entre seu corpo de Existência e suas estruturas 

desse mundo. 

O conjunto de pontos de bloqueio e de ancoragem da Luz em vocês está, agora, ativo, mesmo 

se vocês não o percebam, ao nível de seu sacrum. 

Isso nos dá uma chave para ajustar, se for necessário, não o que vocês são na eternidade, 

mas a transição entre o efêmero e o Eterno. 

E isso, independentemente de qualquer transporte, simplesmente, pela única razão que nós 

somos, de momento, os únicos a poder manifestar-nos, de maneira tangível, física e concreta, 

mesmo se as embarcações-mãe da Confederação manifestem-se, de maneira densa, de modo 

cada vez mais sensível e em lugares cada vez mais importantes nessa Terra. 

Para alguns de vocês, nós preparamos, também, e, em especial, longe das cidades, para 

aqueles de vocês que têm o que nomeiam terrenos ou jardins, espaços privilegiados de Luz 

supramental e vibral, que nos permitem colocar-nos, sem dificuldade, se for necessário. 
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Lembrem-se de que, quando do transporte, para aqueles que serão transportados, não há 

necessidade que nós nos posicionemos, uma vez que vocês atravessarão as estruturas 

densas e físicas de seu alojamento, como de qualquer construção. 

Lembrem-se, contudo, de que o choque conceitual de nosso reencontro poderia alterar, 

justamente, essas estruturas finas de seu corpo de Existência, devido à ligação entre o corpo 

efêmero e o corpo de Existência, pelo que vocês nomearam, eu creio, as Portas do corpo, mas, 

também, as Estrelas. 

Nós somos, de algum modo, mantidas todas as proporções, os eletrônicos da Luz; essa é 

nossa função como Anjos do Senhor. 

Nós estamos longe do princípio de nossa encarnação em seu mundo, quando nós aí 

chegamos, como pedagogos e professores, mas eu poderia dizer que a interface entre seu 

corpo eterno e suas estruturas efêmeras é nossa especialidade, pela própria experiência e a 

repetição da Liberação de mundos, mas, também, por nossa capacidade para trabalhar nas 

estruturas intermediárias de transição, Merkabah, por exemplo. 

Vocês receberam, durante este ano, certo número de informações concernentes ao Espírito do 

Sol, o Coro dos Anjos, a Matriz Crística nova, o Espírito do Sol ou a Matriz Solar. 

Eu deixarei o cuidado, é claro, para aqueles que lhes são mais conhecidos do que eu, de 

comentar isso por palavras que lhes são mais acessíveis e mais ressonantes, se posso dizer, 

em termos de Unidade, de Luz e de Amor. 

Nós seremos, portanto, de qualquer forma, os guardiões de suas noites. 

E os guardiões da vivência de seu Juramento e da Promessa, quando do Face a Face, mais ou 

menos de maneira conjunta ao Evento. 

Também, quer vocês sejam transportados por nossos cuidados ou regulados em sua finura da 

interação entre o efêmero e o Eterno, durante a estase ou, mesmo, a partir de agora, nós 

somos capazes, por nossa presença ao mais próximo de vocês, de facilitar, aí também – e 

essa é nossa ação, que foi realizada ao nível coletivo, com o que vocês chamam os dragões – 

de regular as linhas de Liberdade e de Liberação, para que as últimas linhas de predação que 

possam, ainda, manifestar-se na rede cristalina da Terra, não possam bloquear o que quer que 

seja. 

É nesse sentido que nossas presenças serão, agora, maciças, perto de alguns monumentos 

antigos da Terra, porque nós devemos, aí também, regular o reencontro entre as linhas de 

Liberação e as linhas de predação residuais. 

Isso concerne, é claro, em ressonância, às últimas resistências no que poderia ser chamado o 

sistema de controle do mental humano, que caiu, eu os lembro, mas que é, ainda, 

simplesmente, mantido pelas memórias, desta vez, da própria humanidade. 

É nesse sentido, também, que eu venho chamá-los, em nome da Confederação Intergaláctica 

dos Mundos Livres, tentar, tanto quanto possível, doravante, evitar portar sua consciência nos 

problemas que se desenrolam na superfície desse planeta, para que seu olhar ou seus 

pensamentos não possam deslocar, se posso dizer, a ressonância e a sincronia entre seu 

corpo de Eternidade e seus corpos efêmeros. 

Eu os lembro de que, a partir do instante em que sua consciência porta-se em imagens, em 

sofrimentos, em imagens, tais como elas lhes são apresentadas hoje, que os desviam, de 

algum modo, da Luz original, e vocês fiquem, novamente, submissos, mesmo se são liberados 

vivos, às forças de confinamento, de maneira, certamente, temporária, o que não interfere na 

Eternidade que vocês são, mas que arriscaria interferir em nós, em nosso transporte. 

Assim, para aqueles de vocês que tiveram contato conosco ou que se sentem concernidos, nós 

lhes pedimos, a partir desse primeiro dia do mês até o último dia do mês, para não ficarem 

fixados, em atenção, nos eventos humanos que, inevitavelmente, produzir-se-ão, mas 
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voltarem, cada vez mais, seu olhar e, em função de suas possibilidades e de seus empregos 

do tempo, ao interior de si mesmos. 

Porque há, doravante, em vocês, tanta Inteligência da Luz, que ela é capaz de regular as 

últimas linhas de predação que vocês possam recriar, de maneira transitória, simplesmente, ao 

olhar imagens. 

Parece-me que vocês receberam, há numerosos anos, um ensinamento sobre o que é a 

imagem ao nível da predação. 

Existem mecanismos muito simples, além dos processos vibratórios que vocês conhecem e 

que lhes foram, mesmo, revelados nesses últimos tempos, quer sejam os mecanismos ligados 

à ventilação, à respiração, ou os mecanismos ligados ao som ou, ainda, a tudo o que lhes foi 

comunicado e que lhes é próprio. 

É durante este período que vocês devem vigiar para cultivar, real e concretamente, o Amor e, 

portanto, para portarem sua consciência e seus olhares apenas no que é correto, não para 

desviarem-se do que se desenrola na superfície da Terra, mas, bem mais, para não serem 

presos nas armadilhas, pelo simples fato de sua atenção e de seu olhar, pelas forças adversas 

que utilizam, é claro, essa ―armadilhagem‖ e essa captação da alma através da imagem. 

Eu diria, mesmo, que o mais simples é desaparecer para toda imagem, situar-se no que foi 

nomeado, para vocês, a Infinita Presença, aí, onde não há nem Luz nem vibrações, nem 

Presenças nem formas, mas onde vocês entram em si mesmos. 

Não para entrar em si mesmos, mas, bem mais, para manifestar, em seus campos de energia 

efêmeros, a qualidade intrínseca da Infinita Presença, que se aproxima, por alguns lados, ao 

Face a Face que vocês vão viver. 

Isso é, para vocês, um salvo-conduto e uma garantia, não de sua eternidade, que não tem 

necessidade de nós, mas de circunstâncias do desenrolar do processo de Liberação e de 

Ascensão. 

Vocês constatarão, aliás, e como é, aliás, o caso aqui, que, a partir do instante em que sua 

meditação seja sem objeto, a partir do instante em que os processos de vibrações, quaisquer 

que sejam, afastam-se de sua percepção consciente, a partir do instante em que toda 

representação e toda imagem param e quando os pensamentos rareficam-se, vocês se juntam 

ao que nós nomeamos a vacuidade, que vem restaurar, pela Inteligência da Luz, a interface 

entre a Eternidade e o efêmero. 

Isso é válido, aliás, para cada um de vocês, quer nós estejamos em relação ou em ressonância 

em relação ao seu transporte ou sua origem estelar, mas, também, em todos os mecanismos 

que se desenrolam agora, a partir do fim da atribuição vibral e a partir, portanto, desses tempos 

da Terra, como isso foi nomeado durante seu mês de novembro. 

Lembrem-se, portanto, que, quanto mais vocês se mantêm à borda de seu desaparecimento no 

Absoluto, tal como é nomeado, progressivamente e à medida que vocês permanecem na 

vacuidade, sem mais qualquer percepção de seu corpo, nem mesmo de uma atividade de sua 

consciência – no entanto, vocês continuam aí, como consciência, mas uma consciência 

imutável e eterna – quanto mais vocês facilitam a Inteligência da Luz que se organiza ao seu 

redor e em vocês, mais vocês extrairão daí os benefícios, justamente, em relação às imagens e 

em relação às egrégoras violentas, se posso dizer, que se manifestam, agora, 

quotidianamente, e mantidas, de maneira artificial, na superfície do mundo. 

O ressentimento, o medo, a cólera, as imagens em ressonância com a atividade humana, 

alteram, de alguma forma, a concordância entre o efêmero e o Eterno, entre o interior e o 

exterior. 
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O que quer dizer que, quanto mais vocês tenham tempo a consagrar a essa vacuidade, mais 

vocês daí extrairão benefícios, na vivência atual da pré-estase, e mais seus mecanismos de 

estase serão facilitados. 

É uma forma de preparação e, também, de precaução. 

Não que exista qualquer perigo, mas, simplesmente, eu os lembro de que vocês estão, agora, 

inscritos em uma noção temporal que faz e que cria, de algum modo, uma forma de fragilidade, 

ela também temporária, no processo de alquimia de finalização e de revelação do corpo de 

Existência. 

Eu não retornarei aos processos de autocura ou de hiperventilação, isso lhes concerne, mas, 

unicamente, a esse processo de aprendizagem e de localização de sua própria vacuidade que, 

além de conferir-lhes a Alegria sem objeto, a realiança ao Amor Eterno, facilitará, de algum 

modo, a etapa que está agora diante de vocês. 

Eis exposto, muito esquematicamente, o que eu tinha a expor. 

Se resta em vocês, em relação a esses processos que eu descrevi, qualquer interrogação ou 

qualquer questão, eu me tenho pronto a responder. 

 

Questão: é uma vivência: eu estava sentada, voltada para o leste, os olhos fechados, e 

eu me encontrava a 90º em relação à minha posição inicial, perfeitamente consciente; 

meus sentidos e meu corpo funcionavam normalmente. 

Depois, eu abri os olhos e me encontrei, novamente, voltada para o leste. 

Eu recomecei a experiência e encontrei-me, enfim, a 20º de minha posição inicial. 

Você poderia explicar-me essa vivência? 

Vocês receberam, há alguns anos, ensinamentos que foram nomeados e explicados como 

sendo oswitch da consciência. 

O que vocês não tinham a possibilidade de situar àquela época, e que agora vocês têm, agora, 

a possibilidade de ver, é exatamente o que você acaba de descrever. 

Quando do processo de desaparecimento, efetua-se um basculamento a 180° no interior de si 

mesmo, o que lhe dá a ver o interior, no sentido o mais amplo, mas, até agora, muitos entre 

vocês, como vocês dizem, adormeciam. 

O que era, eu os lembro, a finalidade e o objetivo. 

Hoje, é-lhes possível viver o mecanismo, em consciência, desse próprio basculamento, e o que 

você descreve, como a defasagem angular de seu campo de visão é, exatamente, a realidade. 

No processo de reversão, habitualmente, até agora, inúmeros de vocês passavam do estado 

de introspecção, de meditação, ao desaparecimento puro e simples. 

O processo desenrola-se, agora, de maneira menos abrupta e dá a ver, para alguns, o que 

acontece quando vocês mesmos basculam. 

O que foi nomeada a Infinita Presença corresponde a um basculamento da consciência que 

não é completo, ou seja, a consciência não se reverte, inteiramente, ou seja, não faz 180°, mas 

um ângulo compreendido entre 30 e 90°. 

Os últimos noventa graus não podem ser apreendidos pela consciência. 

Essa reversão da consciência, incompleto, os faz beneficiar-se, em seu corpo efêmero, do 

Absoluto, e dá-lhes a viver o que foi nomeada, de maneira mais consciente, a paz, a alegria e 

um sentimento de liberdade a nenhum outro similar, no qual vocês se sentem, realmente, 

aliviados e livres, porque é no curso desse processo de basculamento da consciência, segundo 

um ângulo preciso, que vai de trinta a noventa graus, que vocês reparam a ilusão matricial em 

si. 
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Eu os lembro de que o eixo da Terra é inclinado. 

Eu os lembro de que os sistemas ditos piramidais, na superfície do planeta, embora 

construídos pelas forças de Luz, foram alterados pelas linhas de predação criadas e que os 

conectam. 

Isso foi nomeado, eu creio, ao nível de seu ser, a luz oblíqua, o eixo falsificado que foi 

nomeado de Atração/Visão. 

Quando vocês estão desembaraçados da atração, a visão não é mais alterada pelo desvio de 

ângulo. 

É, portanto, normal que, ao ter, agora, a capacidade, de maneira geral, para viver a primeira 

parte do switch da consciência, eu diria, em toda consciência ou lucidez, ver os mecanismos 

sobrevirem, como aquele que você descreveu, e que são apenas a realidade. 

Eu lhes falei, há pouco, de linhas de predação e de linhas de Liberação. 

Do mesmo modo que existem, ao nível das treliças etéreas da Terra – que lhes são conhecidas 

em seu aspecto o mais telúrico – as diferentes redes que vocês nomearam com o nome de seu 

inventor, vocês sabem, pertinentemente, que há um deslocamento de 45°, para aqueles que se 

interessam por isso, entre a rede nomeada Hartmann e a rede nomeada Curry. 

Do mesmo modo, sua consciência tem visto de lado e não podia ver a Luz, devido à 

incapacidade para estabelecer-se na Infinita Presença, mesmo para aqueles que eram 

liberados vivos. 

A aproximação da Luz, a fusão do efêmero e do Eterno, a fusão dos Éteres, o fim da Obra no 

Branco dão-lhes a viver esse processo de junção e dão-lhes a ver algo de diferente, com uma 

orientação diferente. 

Ao viver o próprio switch, conscientizando-se dele sem, contudo, desaparecer, você põe em 

ressonância e em acordo, de maneira ultrafina, seu corpo de Existência, seu corpo ascensional 

e suas estruturas efêmeras, o que propicia essa leveza, essa alegria e essa felicidade que 

depende, portanto, apenas de você. 

É, aliás, nessas estruturas que nós mesmos agimos, há alguns anos, e ainda hoje, quando nós 

nos aproximamos de vocês, durante seu sono, seja trabalhando com nossas mãos, seja 

trabalhando, diretamente, com varetas de Luz. 

Nós retificamos, nós ajustamos, finamente, as linhas de Liberação e o que pode restar de 

linhas de predação em vocês, ligadas, antes de tudo, à sua estrutura física e suas estruturas 

neurais, se posso dizer. 

O que você descreve é, exatamente, o processo de basculamento da consciência, sem 

desaparecimento. 

E é nesse nível que vocês trazem a a-consciência para ser ativa na Inteligência da Luz, em 

manifestação na superfície desse mundo, e que vocês se ajustam e são nutridos de sua 

própria Eternidade, em todos os sentidos do termo. 

 

Questão: você indicou que suas embarcações-mãe estavam situadas em Sírius. 

Quais são suas relações com Sírius, os Pleiadianos, os Orianos? 

Eu gostaria de responder à segunda parte da questão, mas não vejo a relação com vir de 

Sírius. 

Nós dissemos, simplesmente, que nós saíamos e fomos transportados, nós mesmos, por 

essas embarcações que vêm de Sírius. 

Nossa relação é, antes de tudo, uma relação de Amor com todos os povos da lei de Um. 

Quaisquer que sejam nossas especificidades, quaisquer que sejam nossas dimensões 

respectivas, não pode ali haver outra coisa, em nossas relações, que não o Amor puro. 
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Cada um de nós, por sua especificidade ao nível das origens e da manifestação de nossa 

consciência em uma determinada dimensão, ou em uma localização precisa, digamos, dos 

multiversos, colaboramos de múltiplos modos. 

Nós nos completamos, também, se posso dizer, como manifestações da consciência. 

Nós saímos de embarcações que vêm de Sírius, não ligadas à Frota Mariana, mas 

embarcações que vêm de bem mais longe ainda, se posso dizer, que representam os Guias 

Azuis de Sírius que evoluem, eu os lembro, ao limite de qualquer antropomorfismo. 

Nós podemos, também, ser levados a colaborar – é a palavra exata para vocês – com os 

agenciadores de mundos, ou seja, a civilização dos Triângulos, que supera qualquer 

antropomorfismo. 

E, aliás, se vocês observam em suas câmeras e seus vídeos, vocês observarão que nós 

somos agenciados, de modo específico, em seus céus, quando somos vários. 

Nós reproduzimos as matrizes de formas livres, ligadas ao que nós nomeamos, com vocês, os 

agenciadores de mundos ou a civilização dos Triângulos. 

Eu os lembro de que o corpo de Existência de toda consciência é, sempre, constituído de certo 

número de Triângulos. 

Alguns desses Triângulos são-lhes perceptíveis ou foram-lhes descritos. 

Assim é dos Triângulos elementares da cabeça. 

Assim é do Triângulo que vocês nomearam de a Nova Eucaristia e outras estruturas 

triangulares presentes, em especial, ao nível das extremidades de seus membros, que vocês 

nomeiam mãos e pés, mas, também, atrás, em suas costas, o que corresponde ao esboço de 

asas etéreas. 

Nossa colaboração é total, e nossa comunicação é total. 

Nós não somos limitados nem pela forma nem pelas dimensões, nós estamos, simplesmente, 

em obras comuns e complementares, em função de nossas capacidades. 

Uma embarcação-mãe de Sírius, que vem dos Guias Azuis de Sírius, teria tendência a situar-

se, preferencialmente, perto de portais interdimensionais, ou seja, perto do Sol ou perto de 

lugares na Terra nos quais esses portais existem, mas com dificuldade, em alguns outros 

lugares, porque haveria um risco de explosão instantânea do território que estaria abaixo. 

Porque o aquecimento ligado às forças contrárias aniquilaria, por atrito, toda vida, de maneira 

bem mais dramática do que o que vocês nomeiam bombas nucleares. 

Assim, portanto, nós somos transportados, nós mesmos, para vir transportá-los. 

Algumas das embarcações-mãe nas quais nós viajamos podem aproximar-se de alguns 

vórtices, mas não podem aproximar-se de outros lugares. 

Os Arcturianos, por exemplo, ocupam-se de aspectos mais científicos. 

Eles estão em um estrato diferente do nosso e, no entanto, nós somos, ambos, eu diria, povos 

galácticos da terceira dimensão unificada. 

Nossa morfologia é profundamente diferente, nossos potenciais exprimidos, também, na 

verdade, profundamente diferentes, mas não pode existir, nos mundos unificados, qualquer 

animosidade. 

Podem existir confrontações de pontos de vista, e é o papel das assembleias, como aquela dos 

Melquisedeques, encontrar juntos, na diversidade de manifestações e de origens estelares, a 

Unidade. 

Unidade de ação – a unidade de coração está, já, realizada –, mas a unidade de ação, para 

vocês, nos mundos a liberar e em curso de Liberação. 
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Nossas densidades, vocês podem imaginar, não são as mesmas entre nós – e, por exemplo, 

aqueles de quem eu acabo de falar, os Guias Azuis de Sírius –, mas nossa comunicação e 

nosso coração a coração apenas pode ser total. 

Nos somos, portanto, efetivamente, totalmente complementares, mesmo se sejamos Um, cada 

um de seu lado; mas nós somos Um, também, juntos. 

Seria bem complicado explicar-lhes, com palavras, complementos sobre isso. 

Porque, assim que vocês o viverem ou, então, se já o vivem, a compreensão surge, sem 

passar por seu intelecto ou sua reflexão. 

É uma forma de compreensão direta no coração, que não tem necessidade de suas 

ferramentas limitadas e confinantes, que é o mental ou, mesmo, o intelecto. 

A partir do instante em que vocês viverem isso, vocês o reconhecerão, instantaneamente, sem 

passar por qualquer cérebro. 

Do mesmo modo, passado o primeiro elemento de estupor, se você deve reencontrar-nos, 

fisicamente, mas eu lhe garanto que o estupor será, exatamente, o mesmo, com um Arcturiano 

do que com seres de dimensões não antropomórficas. 

Seu campo de coerência ou seu campo de consciência, se preferem, mesmo se vocês são 

liberados vivos, não tem a capacidade de absorver, se posso dizer, a informação que nós 

contemos e veiculamos, tanto em nossa forma como em nossa consciência. 

Há, eu diria, demasiadas diferenças de manifestações e de potenciais. 

Não vejam ali uma incompatibilidade, mas, bem mais, um ajuste que deve fazer-se. 

Assim como seus recém-nascidos nascem – já que vocês passam por uma fecundação 

corporal – e necessitam de um tempo de aclimatação à luz, que é aquela desse mundo. 

É o mesmo para nós, quer nós tenhamos corpos biológicos carbonados ou corpos que vibram 

bem além da sílica. 

A própria noção de corpo, naquele momento, não intervém mais, é a consciência pura e a 

própria relação que criam a harmonia, independentemente de potenciais diferentes. 

Então, eu não posso entrar mais em detalhe, tanto mais que vocês terão, sobretudo, contatos, 

nos primeiros tempos, conosco ou os Arcturianos. 

Eu os lembro, também, que, para aqueles que serão transportados por nós a estruturas 

nomeadas Círculos de Fogo, elas são, agora, recobertas por uma consciência específica, que 

vocês nomeiam, em seu mundo: Senhor Metatron. 

Aí também, há aclimatação e colocação em ressonância. 

Mas a famosa luz oblíqua e os mecanismos do switch da consciência, em seu primeiro 

desenrolar, em sua primeira metade de reversão da própria consciência, permite-lhes, aí 

também, ajustar-se mais finamente ao que se desenrolará nessas estruturas. 

Os fios de luz que vocês têm, alguns de vocês, acima da cabeça, e que vocês podem sentir 

como filamentos que acariciam, na superfície, os cabelos ou a cabeça, correspondem, 

também, ao mesmo elemento de ajuste final. 

Lembrem-se, eu creio que muito numerosos intervenientes insistiram nisso, na importância da 

alegria. 

E que a fonte da alegria não deve depender do que quer que seja desse mundo, mas, bem 

mais, de seu mecanismo de switch da consciência, que lhes dá a garantia, no momento vindo, 

quando do Evento, de não serem afetados, se o atraso com o transporte deva ser ligeiramente 

diferido, por qualquer elemento que venha do efêmero. 

Ao liberar-se do eixo Atração/Visão, ao liberar-se das imagens, de qualquer imagem, vocês 

estão livres para a informação e a codificação Luz vibral original, e que lhes permite, então, 

ajustar-se, por si mesmos, com, por vezes, um empurrão nosso, a essa nutrição interior e a 
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esse fluxo de Luz interior, que faz, efetivamente, e que fará, efetivamente, desaparecer tudo o 

que vocês nomeiam necessidades fisiológicas, sono, fome, sede e todas as outras funções 

fisiológicas não terão mais necessidade de ser sustentadas por um aporte exterior. 

É isso, entre vocês, que deve ser, cada vez mais frequentemente, encontrado, quer seja 

nossas Presenças, quer seja esse mecanismo de basculamento de sua própria consciência, 

que lhes permite, de algum modo, trazer não uma lembrança, mas o efeito direto do Absoluto 

como combustível do Amor e suporte do Amor, que faz com que, literalmente, vocês sejam, a 

partir de agora, capazes de ser nutridos, inteiramente, pela Luz. 

O que se revelará, em algumas circunstâncias específicas, importante. 

… Silêncio… 

Outra questão. 

 

Questão: os Lyrianos que tomaram um corpo físico na Terra sabem disso? 

Quais são as características físicas deles? 

Mas a forma física é, necessariamente, humana. 

Em segundo lugar, eles mesmos não o sabem, o mais frequentemente, porque, eu o lembro de 

que há esquecimento, como cada um de vocês, quando vocês tomam corpo, quer seja pela 

primeira vez, agora, ou desde o início desse ciclo ou de outros ciclos. 

Mas a aparência física é aquela de um humano. 

E, felizmente, caso contrário, nós seríamos, todos, anões, se nós nos encarnamos junto a 

vocês. 

A origem estelar Lyriana traduz-se, eu lhes disse, por um lado pedagógico aplicado à 

espiritualidade, ou não, aliás. 

Vocês têm outras questões concernentes não à sua pessoa, mas ao que se desenrola, nesse 

momento, que vai desenrolar-se, nesse momento, e sobre o que eu disse? 

 

Questão: uma intervenção no dedão do pé manifesta-se por formigamentos? 

É, efetivamente, eu diria, a cicatriz a mais forte que nós podemos deixar. 

É, portanto, uma anomalia de percepção muito local, que pode subsistir, efetivamente, vários 

dias ou várias semanas após nossas intervenções. 

Mas é a única. 

No caso de intervenções que não sejam ligadas aos transportes que eu acabo de evocar, mas 

a curas orgânicas, nós intervimos, aí também – e junto às crianças e, unicamente, junto às 

crianças, porque isso é fácil, não há, ainda, o jugo de confinamento do mental e das emoções – 

pode haver, naquele momento, uma noção de cicatriz. 

Mas, exclusivamente, junto às crianças, porque nós não temos qualquer capacidade para 

liberar, por nossa telepatia, o enquistamento mental, como nós o nomeamos, ou seja, aqueles 

humanos que cristalizaram tanto ao redor deles, que eles se fecharam no confinamento, neles 

mesmos, que se traduz, para nós, uma casca rígida na periferia do ovo astral e do casulo astral 

e mental. 

 

Questão: aqueles que têm por origem estelar Vega da Lyra e que voltariam a partir sua 

origem estelar serão transportados pelos Lyrianos e se reencontrarão na 3D unificada? 

Não. 

Nossa intervenção não faz qualquer distinção de origem estelar ou de linhagem estelar. 
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Ela concerne àqueles de vocês que devem ser transportados, quaisquer que sejam suas 

origens ou suas linhagens estelares. 

E nós não somos um setor do universo e dos multiversos nos quais nós praticamos a 

reeducação à Liberdade, isso não nos concerne. 

Mesmo se você tenha uma origem estelar vegaliana. 

Há, ademais, muito poucas razões, se sua origem estelar é vegaliana, que você tenha 

necessidade da mínima reeducação à Liberdade. 

A palavra reeducação é, talvez, um pouco forte, mas é a coloração que eu quero dar ali. 

 

Questão: em qual momento vão começar os transportes? 

No momento das Trombetas ou depois? 

Eu disse que eles já haviam começado, em outras regiões que não no Ocidente, e, já, há 

numerosos meses. 

Os outros se farão ou pouco antes, ou durante, ou após, segundo as oportunidades e as 

possibilidades. 

 

Questão: há três anos, eu vi uma enorme embarcação acima de minha casa. 

Ela provinha dos Vegalianos e era uma avaliação? 

Eu acabo de explicar que nós estávamos presentes, única e exclusivamente, em cápsulas 

vegalianas, mesmo se tenhamos saído de embarcações maiores. 

Mas, em caso algum, essas embarcações maiores são ligadas a avaliações outras que não 

avaliações topográficas, e não ligadas às consciências humanas. 

… Silêncio… 

Seja como for, eu rendo graças à sua presença, à sua escuta e ao seu acolhimento. 

O que eu pude desenvolver nada tem a ver com qualquer lado espetacular, mas, 

simplesmente, para aqueles de vocês que seriam concernidos ou que têm sido concernidos, e 

elementos à disposição que vêm limitar as disrupturas ao nível daMerkabah interdimensional – 

que é indispensável a resolver para esse próprio transporte e não para sua eternidade, eu os 

lembro. 

Quer isso concirna ao seu corpo de Eternidade, sem corpo físico, quer concirna ao seu corpo 

físico duplicado pelo corpo de Eternidade. 

Aí está, portanto, o conjunto de informações, bem concretas e bem materiais, que eu queria 

comunicar-lhes em nossa função de Anjos do Senhor, ponte entre o efêmero e o Eterno, por 

vezes, individualmente e, de algum modo, de maneira coletiva. 

Eu posso apenas terminar nessas palavras, como foi o caso, aliás, dito de outro modo, por 

inúmeras consciências que se exprimiram a partir dos Mundos Livres, há mais de um mês: 

tenham-se prontos. 

Não há melhor modo de estar pronto do que voltar-se para o Si, para o Absoluto, para a Infinita 

Presença, e encontrar, de algum modo, sua própria fonte de Luz no interior de si mesmos, que 

os tornará, ideal e concretamente, independentes, agora e já, de todos os modos possíveis, do 

mundo que morre, o que os faz, então, entrar, diretamente, na Vida Eterna, antes, mesmo, de 

nossa intervenção, se ela lhes concerne, e antes, mesmo, do Evento. 

Permitam-me voltar a saudar sua Presença e seu Amor, e eu posso apenas desejar-lhes um 

bom retorno à sua eternidade, quer seja nas diferentes Confederações Intergalácticas dos 

Mundos Unificados e Livres, à sua origem estelar, ou ao Absoluto que vocês são, segundo a 

escolha e a liberdade de sua consciência e de sua eternidade. 
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Eu lhes transmito a simpatia e a amizade, em nome do conjunto dos Vegalianos, em seu 

coração. 

… Silêncio… 

  

 

 

 

YVONNE AMADA DE MALESTROIT 

Eu sou irmã Yvonne Amada. 

Recebam, irmãs e irmãos, aqui e por toda parte, as bênçãos de Cristo 

… Silêncio… 

Eu tive poucas ocasiões de exprimir-me entre vocês, em comparação a algumas de minhas 

irmãs. 

Eu venho, hoje, em um momento escolhido do desenrolar da história da Terra, e eu venho, 

sobretudo, como portadora da vibração KI-RIS-TI. 

Eu não vou, é claro, explicar-lhes tudo o que isso significa, porque minha própria encarnação, e 

o que foi dito dela após a minha morte corresponde, exatamente, à minha fusão ou casamento 

místico com Cristo, em minha última encarnação. 

Eu venho exprimir-me, também, na presença do Espírito do Sol e do Coro dos Anjos, para falar 

diretamente ao seu coração, na linguagem do coração. 

Algumas abordagens foram-lhes comunicadas por minhas irmãs Estrelas, concernentes ao 

casamento místico com Cristo. 

Hoje, esse casamento místico traduz-se, diretamente, e imprime-se, diretamente, em sua 

carne, em suas células e em todas as parcelas de sua consciência. 

A Matriz Crística, a Matriz Solar, como ela foi nomeada nesses últimos tempos, ou Princípio 

Crístico, é a matriz de Liberdade. 

Ela é, exatamente, a sobreposição e a fusão, e a transubstanciação, também, da matéria em 

Espírito, do efêmero em Eterno. 

As abordagens que vocês têm vivido e experimentado, através de todas as estruturas vibrais 

que lhes foram explicitadas, e que vocês têm vivido, e vivem ainda, põem-nos, diretamente, em 

sua consciência e em seu corpo, nos passos de Cristo, em Suas virtudes as mais históricas 

como as mais nobres, eu diria, como ideal. 

Hoje, e nos tempos que são instalados da Terra, vocês serão cada vez mais numerosos, quer 

você tenha vivido ou não os processos de aproximação, nomeados Luz vibral, nas estruturas 

despertas em vocês, como nas estruturas novas e desconhecidas de vocês, que se atualiza, 

hoje, ao mais perto da matéria e, portanto, marca-se em sua carne. 

A mudança de forma e de dimensão que os afeta, a todos, pode deixar, efetivamente, em 

vocês, um sabor residual de perda ou de sentimento de perda. 

Aproximar-se de Cristo não é, tanto, adorar a Cristo como salvador exterior, mas, bem mais, 

como presença interior. 

Isso lhes é acessível pela percepção de sua própria consciência, de processos de reversão 

final da consciência ou, se preferem, de parto espiritual ou de Face a Face. 

É o Face a Face com a Matriz de Eternidade, representada por Cristo, que lhes dá a viver a 

leveza, a Liberdade, a Alegria, o Amor e a certeza inabalável da preeminência de sua 

Eternidade sobre qualquer vida encarnada que seja. 
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Até esses dias, em termos temporais, nós havíamos, todas, e insistimos, todos, na 

necessidade de viver o que a vida dá-lhes a viver, em sua vida quotidiana e no conjunto de 

suas relações nesse mundo. 

Hoje, as circunstâncias mudam, e o que era válido há um tempo não o será mais, porque, a um 

dado momento que é, eu diria, quase sincrônico junto a cada irmã e irmão e da Terra, desperto 

ou não, que vibra ou não, dá-lhes a descobrir elementos, na consciência e no corpo, do que é a 

Matriz Crística. 

Isso transforma, e vocês sabem, tanto suas necessidades, seus desejos, como o próprio 

funcionamento habitual de sua consciência e desse corpo no qual vocês estão. 

Cristo, como Ele o realizou quando de minha encarnação, quer vocês na totalidade, para 

restituí-los a si mesmos, pelo abrasamento de Amor e pelo Fogo de Amor, pelo olhar novo, que 

inúmeros de vocês descobrem do Amor incondicional que se exprime para cada consciência, 

cada situação, cada relação ou cada contato transdimensional. 

Hoje, aparece-lhes o fio condutor até sua Eternidade. 

Hoje, a Inteligência da Luz, o Manto Azul de Maria, o conjunto da Confederação Intergaláctica 

dos Mundos Livres chamam-nos a não mais nutrir o que quer que seja que mantenha o 

efêmero, não por um sermão, não por uma injunção, mas pela evidência da própria 

consciência. 

Vocês são inumeráveis a observar, nos momentos em que conseguem encontrar, de uma 

maneira ou de outra, a paz, a despeito, por vezes, de problemáticas a resolver, por vezes, 

mesmo, vitais, que vocês recuperam, ao nível desses momentos de paz, um influxo e um 

afluxo de Luz que vêm fazê-los experimentar a leveza e a alegria, quaisquer que sejam as 

circunstâncias de sua vida. 

Não há, através disso, prova nova ou demanda nova, se não é responder, segundo sua 

liberdade, à injunção imperiosa da Luz, que se tornará cada vez mais imperiosa. 

A conclusão disso é a seguinte, qualquer que seja o tipo de basculamento de consciência que 

vocês possam viver ou poderão viver: a Inteligência de Cristo, da Matriz Crística, a Inteligência 

do Amor e da Luz conduz vocês, de maneira inexorável, aí também, a irem para o que é leve, a 

não mais sucumbirem no que é pesado, quer seja em suas memórias, nas imagens vistas, na 

atenção que vocês podem portar a qualquer fenômeno que se desenrola no exterior. 

Há como que um convite à Luz, para penetrar, cada vez mais profundamente, no estado de 

Graça e, no estado de Graça, nada pode subsistir do que passou, de seu passado ou da 

história do mundo. 

A Liberdade, vocês sabem, encontra-se no presente, e não depende de qualquer história 

passada nem de qualquer futuro. 

Mesmo se o futuro da Liberação coletiva seja oficial, doravante, de maneira indelével na 

matéria, e de maneira coletiva. 

Como havia sido dito, as iluminações novas são feitas, o que lhes permite ou não atravessar 

alguns elementos resistentes em sua consciência, em sua memória ou em seu corpo. 

Hoje, o impulso de Cristo, o Manto Azul da Graça intima-os, pela Graça, a liberar-se do que os 

obstrui. 

Não como uma rejeição da vida, mas, sim, como uma consumação da Vida em Cristo e na Luz. 

Inúmeras de minhas irmãs falaram do Caminho da Infância, do Caminho da Unidade, das 

diferentes visões. 

A última graça da Luz, nos tempos do Evento, é a de permitir-lhes ser liberados, não mais da 

predação, mas de qualquer subjugação à sua história pessoal. 
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Desposar Cristo é tornar-se Cristo, o que não permite mais tornar-se ou permanecer a mesma 

pessoa e nem, mesmo, a mesma vida. 

Não há mais, como eu disse, apelo da Luz, mas injunção da Luz. 

Isso decorre, ao mesmo tempo, da intensidade da Luz e dos tempos a viver da Terra, nesse 

momento. 

Lembrem-se de que o que é luminoso é simples, infantil, leve e feliz. 

Tudo o que releva do conflito, da pessoa, da memória ou do passado é complexo e pesado, e 

isso lhes aparecerá, de maneira cada vez mais fulminante, em suas vidas. 

Cristo quer vocês por inteiro, e não pela metade. 

Ele os quer para restituí-los a si mesmos, restituí-los à Verdade, não aquela que vocês 

acreditam viver nesse mundo, mas aquela que vocês são, além desse mundo. 

É, ao mesmo tempo, a impressão de ter a escolha, mas é, antes de tudo, a resultante de sua 

atribuição vibral e, também, do efeito da Graça direta de Maria, antes de Seu Apelo no qual, 

como ela disse, vocês são chamados de outra maneira, antes do apelo coletivo, pelo depósito 

do Manto Azul da Graça, que os faz viver a Graça não mais por momentos, não mais quando 

as circunstâncias a ele se prestam, mas independentemente de qualquer circunstância e 

independentemente, também, de qualquer obrigação relativa à vida nesse mundo. 

É aí que vocês devem ser claros consigo mesmos e claros com o Amor, porque ninguém 

poderá subtrair-se da Verdade. 

As injunções da Luz, hoje, podem, por vezes, obrigá-los, de algum modo, a atravessar os 

elementos resistentes da pessoa. 

Apoiem-se em nós, nós estamos em vocês. 

Apoiem-se na Estrela, no Ancião, no Arcanjo ou qualquer ser de Luz que ressoe em vocês, por 

afinidade. 

Sabendo que todas essas ajudas que lhes estão disponíveis e acessíveis, hoje, remetem-

nos, in fine, a Cristo e ao seu próprio casamento com sua eternidade. 

O Fogo vibral, como vocês o nomeiam conosco, vai pôr fim ao fogo vital. 

O fogo vital, quando se interrompe, corresponde ao que foi nomeada, por Maria e muitos 

outros, a estase. 

No curso da estase, mesmo se haja resistência, virá um momento no qual não haverá mais 

ninguém. 

Não haverá mais identidade, não haverá mais forma, haverá a origem, o Alfa, que não pode ser 

quantificável, nem mensurável, nem localizável e, sobretudo, não pela pessoa que pode, ainda, 

estar presente. 

A vibração Cristo, Estrela KI-RIS-TI, da qual eu porto a vibração, a Porta KI-RIS-TI, atrás de 

seu coração, nas costas, assim como a cruz constituída entre as quatro Portas do sacrum, 

correspondem, precisamente, à atualização de Cristo ou do Verbo na matéria. 

Isso participa do que foi nomeado o Verbo Criador, ou a co-criação consciente, suportado e 

apoiado, na manifestação, pelo Espírito do Sol e o Coro dos Anjos. 

A única nutrição possível torna-se, cada vez mais, o Fogo vibral e a Luz, que vêm, 

naturalmente e sem esforço, desviá-los, ao mesmo tempo, das imagens, que vêm, ao mesmo 

tempo, desviá-los das memórias residuais de seu histórico pessoal, o que propicia, eu os 

lembro, a leveza e a Alegria e a manifestação do Amor incondicional, que é o Amor que se 

exprime independentemente de sua vontade, independentemente de seus humores, de sua 

história ou de suas emoções, e independentemente da pessoa, do objeto ou da situação que 

vocês vivem. 
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É um Amor que emana espontaneamente de vocês, que requer cada vez menos esforço e 

cada vez menos questões. 

Alguns, entre as irmãs e os irmãos da Terra, estritamente, nada conhecem do que concerne ao 

Espírito, e eles vivem, no entanto, como Espíritos. 

A primeira tradução disso é a manifestação desse Amor impessoal e incondicional, que não 

depende mais de qualquer circunstância, mas que é um Fogo que os Abrasa de Amor, que não 

é parado por nada. 

Isso faz parte do ambiente do Evento; isso faz parte, como Maria disse em várias reprises, das 

últimas Graças. 

A Graça não pode, jamais, voltar a fechar-se, qualquer que seja o momento e qualquer que 

seja a história, mas há contingências e sincronias, materiais e espirituais, que são intimamente 

misturadas. 

Os sinais de seus corpos de carne são apenas resistência ao acolhimento da Luz, não mais, 

unicamente, nas doze Portas ou nos novos corpos, mas em cada célula de seu corpo, como 

em cada parcela de sua consciência, o que conduz não, unicamente, ao êxtase ou ao 

contentamento, mas à clareza interior do que é Cristo, para além da pessoa. 

É o modelo da Liberdade, é o modelo no qual nada falta. 

Isso não pertence, em si, é claro, aos cristãos ou aos católicos, mas pertence ao conjunto da 

humanidade. 

O que vocês vivem, nesse momento, com mais ou menos lucidez e evidência, é a fusão com 

Cristo. 

Alguns povos exógenos à Terra exprimiram-se antes de mim, em relação ao ajuste final entre o 

efêmero e o Eterno, que visa, concretamente, a transubstanciação da própria matéria. 

Aquela com a qual vocês vivem, trabalham, com a qual vocês constroem o conjunto de suas 

relações, de edifícios, todo o conjunto do conhecimento científico que lhes permite trabalhar na 

matéria pela matéria. 

Hoje algo mais assume, que não tem necessidade nem de esforço nem de perseverança, mas 

apenas de uma aclimatação, um reconhecimento, apreciável, como eu digo e repito, pela 

leveza e a paz da Infância e a certeza de quem vocês são. 

A Estrela KI-RIS-TI faz parte do Triângulo da Terra. 

É o momento em que o Alfa junta-se ao Ômega e eleva o Ômega além de AL. 

É o momento no qual vocês saem dos circuitos temporais, dos circuitos memoriais, no qual 

vocês saem de toda limitação interior. 

Isso é preliminar ao que havia sido nomeado, no evangelho de João e no Apocalipse de São 

João, o momento no qual suas túnicas são lavadas no sangue do Cordeiro, o que conduz à 

Ressurreição do Espírito. 

Vocês vão, também, dar-se conta, se já não foi feito, nem vivido, de que, quando o Espírito 

está aí, a escolha da matéria torna-se obsoleta, mesmo se haja, ainda, dificuldades para serem 

liberados, interiormente, da matéria. 

Não se esqueçam, neste período, que é a Inteligência da Luz – pelo Manto Azul da Graça, 

pelas vibrações, pela ação na própria consciência – que libera e que os faz ver a matéria pelo 

que ela é. 

E que os faz, aí também, como eu disse no preâmbulo, responder à injunção da Luz e não 

mais, unicamente, a um apelo da Luz que leva, aí onde vocês estão, a instalar-se, cada vez 

mais profundamente, no que não conhece o tempo e no que nada mais reconhece da 

necessidade desse mundo, em seu fogo vital. 
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KI-RIS-TI, a Matriz Crística de Liberdade, o Coro dos Anjos e o som das Trombetas vêm 

estilhaçar o que pode restar da muralha em sua matéria, quer seja a doença – para aqueles 

que isso interessaria, eu os lembraria, e eu os engajo a lê-lo, quando de minha última 

encarnação, eu tive inumeráveis cânceres, todos curados pelo milagre de Cristo em mim, sem 

esforço e de maneira espetacular visível e tangível. 

É isso, a transmutação da matéria. 

Quando meu câncer do estômago fazia-me vomitar sangue, esse sangue transformava-se em 

flores que tocavam o solo. 

Inúmeras são as testemunhas que puderam ver isso. 

Isso não foi feito para qualquer lado espetacular, mas, bem mais, para dar testemunho da ação 

da Matriz Crística em toda matéria. 

Eu assinalo, também, para a história, que, quando meu corpo foi exumado, ele estava intacto e 

banhado em água de rosas. 

Tudo isso era apenas a manifestação e a prova de Cristo em mim e de nosso Amor, que é 

apenas o Amor da Eternidade, que põe fim a todo amor efêmero ligado às condições desse 

mundo. 

No tempo da Graça do Manto Azul de Maria, assim como para a autocura, tal como ela lhes foi 

estipulada pelo Comandante dos Anciões, vocês têm, todos, sem qualquer exceção, a 

possibilidade de vivê-la. 

O Verbo faz-se carne, também, em vocês, e a carne ilumina-se. 

Vocês não são essa carne e, no entanto, essa carne é o suporte de sua Ascensão. 

É, portanto, perfeitamente normal que vocês assistam, vocês também, aos seus próprios 

milagres interiores. 

Talvez, não para todo mundo do mesmo modo do que para mim, mas, eu diria, de modo 

silencioso, vocês observarão inúmeras transformações, cada vez mais evidentes, de sua 

consciência, é claro, mas, também, de sua matéria. 

Essa autocura faz de modo apenas a revelar a realidade da Luz, de nossas vibrações, de 

todas, Estrelas, e Anciões e Arcanjos, em sua própria estrutura. 

Nós estamos, aí também, eu diria, em uma manifestação mais densa do que o que havia sido 

descrito ou vivido por vocês, no estado de Unidade, no estado de Si e tal como pôde narrar-

lhes minha irmã Gemma, vizinha de mim. 

No tempo de Teresa e no tempo de Gemma, o Amor consumava tudo, mesmo o corpo, e 

desencadeava o que vocês chamam a morte, que era, para essas irmãs e para tantos outros, 

apenas a partida à verdadeira vida. 

Hoje, e nesses tempos específicos, as coisas são um pouco diferentes, porque, consciência ou 

não do Si, da Unidade ou da Liberação, o corpo é transmutável. 

Eu os lembro de que quase não há mais separação entre o efêmero e o Eterno. 

A Luz densifica-se não, unicamente, em seu corpo de Existência, não, unicamente, em lugares 

privilegiados da Terra, mas recria, de maneira formal, as linhas de Liberação de que vocês 

foram informados por um dos povos implicados nessas estruturas de Luz. 

Essas linhas de Liberação estão, também, em vocês. 

Não é, propriamente dita, a estrutura do corpo de Eternidade, não é, propriamente dita, a 

Matriz Crística ou Cristo em si, mas o que pode restar de interações, de ressonâncias ou de 

antipatia entre o efêmero e o Eterno em vocês, mas, também, em cada estrutura desse mundo 

e em cada relação desse mundo. 

Eu insisto nisso porque o apelo da Luz vai fazer-se, cada vez menos, por pequenos toques, 

cada vez menos, unicamente, por sincronias ou pela fluidez da Unidade. 
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É a co-criação consciente, o Verbo Criador, que agirá, cada vez mais, instantaneamente, sem 

latência e sem atraso, em sua consciência e em suas próprias estruturas efêmeras. 

Cada um de vocês é, de algum modo, seu próprio curador. 

Cada um de vocês pode recorrer à Luz, em qualquer forma que seja, em qualquer 

especificidade que seja, para provar-se, a si mesmo, que a matéria não está mais estática e 

que a forma ilusória desfaz-se. 

É isso, viver o Manto Azul da Graça. 

É nisso, também, que inúmeros de vocês se tornarão seres de Luz dedicados, junto daqueles 

de seus irmãos e irmãs que enfrentarão, não no mesmo estado, se posso dizer, o período do 

Evento e o período final dos cento e trinta e dois dias. 

Seu papel como filhos da Luz e da Lei de Um, hoje, torna-se capital, para vocês, para cada 

irmão e cada irmã que se encontre em seu caminho. 

Meçam suas palavras, porque a palavra faz-se Verbo, e o que vocês emitem é acompanhado 

de Luz. 

Quer seja pelo pensamento, pelas palavras ou pelas emoções. 

De maneira que vocês experimentam, vocês mesmos, diretamente, em sua carne, os 

momentos em que o Amor está aí, à frente, por toda a parte, e nos quais o Amor não está aí, 

absolutamente, o que cria, então, uma dissonância, tanto em vocês como na relação. 

Hoje, dito em outros termos, o melhor modo de viver seu corpo, sua vida, suas relações é 

seguir não, unicamente, as linhas de menor resistência, mas não mais resistir à evidência da 

Luz. 

Porque não há qualquer preço a pagar e, absolutamente, nada a perder. 

Só a pessoa e o ego podem concebê-lo assim, mas não o Amor. 

Há, portanto, efetivamente, revolução da consciência e reversão da consciência, e focado, pela 

consciência comum, a manifestações que não são desse mundo. 

Eu não falo de nossos irmãos vegalianos, unicamente, nem, mesmo, das embarcações, nem, 

mesmo, das entidades da natureza, mas isso concerne ao conjunto de setores de sua vida, em 

qualquer aspecto que seja. 

Eu os encorajo, então – quando isso se produzir, se isso ainda não se produziu, ou se isso se 

reproduz, o que será o caso, inevitavelmente – a ver-se com clareza, no que resiste e no que 

responde ao apelo da Luz e à Graça. 

Aí tampouco, não para aportar um julgamento qualquer nos fatos e gestos do presente, do 

passado ou do futuro, nem, mesmo, de qualquer relação, mas para transmutar isso pela 

própria Graça e não pela vontade, não por seus meios pessoais, mas por meio de Cristo. 

Não se trata de experiências ou de ensinamentos novos, trata-se, simplesmente, de seu Face 

a Face individual e coletivo que se encadeia, que é encadeado. 

Isso lhes permitirá colocar-se, se já não foi feito, em conformidade com a Verdade, com a 

Eternidade. 

Lembrem-se de que isso não necessita de qualquer esforço, porque, assim que há esforço, há 

alguém, e há o fogo vital; enquanto, se você entra na Evidência, o fogo vital apagar-se-á, a 

pessoa desaparecerá, cada vez mais facilmente. 

Aí está o sentido profundo de entregar seu Espírito nas mãos do Pai, aí está o sentido profundo 

e a total colocação em prática do que o Arcanjo Anael havia desenvolvido, há muito tempo, e 

nomeado o Abandono à Luz, que é, de fato, o abandono, doravante, a si mesmos, na Verdade 

da Eternidade e não mais em uma verdade relativa às circunstâncias desse mundo. 

Como o Comandante disse, não sem certo humor, até agora, havia duas cadeiras. 
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Agora, não há mais cadeiras, não há mais, mesmo, mais encosto para ali sentar. 

Isso volta, também, a dizer-lhes, e isso foi dito e redito, que todos os marcadores que os 

confortavam em uma segurança qualquer, material, afetiva, alimentar, térmica ou qualquer 

outra, nada mais, realmente, quererá dizer e não terá efeito algum. 

É, portanto, efetivamente, neste período de transição, uma mudança total de paradigma, que 

desemboca na Eternidade, na qual nada do que é antigo pode permanecer, porque o que é 

antigo não existe na Luz, quer seja sua história, seu carma. 

Os últimos elementos que lhes apareceram, para a maior parte, durante este ano, a visão das 

origens estelares ou das linhagens estelares, tanto em vocês como para cada irmão ou irmã, 

quer seja por fragmentos, tornou-se, mesmo, hoje, supérfluo ou, em todo caso, tornar-se-á 

supérfluo, com extrema rapidez. 

Restarão apenas a Verdade e a Luz. 

Há, portanto, realmente, um fim. 

Mas, realmente, ao mesmo tempo, uma Ressurreição, uma transubstanciação. 

Uma passagem de um modelo fechado para um modelo aberto, no qual só o Amor e a co-

criação consciente exprimem-se. 

Vocês são, todos, convidados a isso, e é, mesmo, mais do que serem convidados, é uma 

imperiosa necessidade da própria Luz. 

As falhas, os defeitos, as memórias que possam restar serão varridos pelo Evento, o que os 

libera, concretamente, e não mais, apenas interiormente, ou seja, na carne e na matéria, de 

todo confinamento e de toda ilusão de ser uma pessoa. 

Aí está o papel da Estrela KI-RIS-TI, de intervir na matéria enquanto o Anjo Uriel, Anjo da 

Última Reversão, realiza, em vocês, a Unidade primordial da Vida, a Unidade do Amor, a 

Unidade da Luz. 

Muitos de vocês vão ver-se decepcionados em sua projeção de um mundo melhor na matéria. 

Muitos de vocês não terão a chance de viver isso durante a estase, mas viverão, com mais 

possibilidades, após a estase. 

Lembrem-se de que cada coisa está, exatamente, no bom lugar; não pode ser de outro modo, 

porque a Luz está por toda a parte. 

Nutram-se de Luz. 

Nutram-se de sua Luz. 

Nutram-se da relação-Luz entre cada irmão e irmã, e entre vocês e os povos da natureza, mas, 

também, com os Elementos. 

As outras vias de nutrição fecham-se, por si só, com a preeminência do Fogo vibral sobre o 

fogo vital e, isso, na escala coletiva. 

Então, é claro, há palavras terríveis nesse mundo, e eu estou bem colocada, por tê-lo vivido em 

minha última encarnação, durante a segunda guerra mundial. 

As palavras «guerra», as palavras «terror» congelam o homem. 

Hoje, isso será profundamente diferente, porque há, realmente, sobreposição desses dois 

modos de manifestação: a guerra e o terror, e o Amor incondicional, ao mesmo tempo, no 

mesmo espaço, segundo que vocês sejam, vocês mesmos, Cristo. 

Isso será, evidentemente, muito mais fácil para aqueles de vocês que estão, já, liberados vivos, 

para aqueles de vocês que têm vivido o Si, e tanto mais fácil, agora, no processo de Passagem 

e de Ressurreição, ilustrado por suas capacidades novas para auto-curar-se e para entrar na 

Eternidade, na qual tudo é leve e tudo é evidente e tudo é Amor. 

São vocês que vivem essas experiências e esses estados. 
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Eles não estão aí para diminuí-los ou constrangê-los, mas estão aí para afirmá-los na Luz. 

O sofrimento se tornará apenas mais uma oportunidade a mais de instalar-se em Cristo. 

Minha vida foi um exemplo disso. 

Eu não procurei o sofrimento, ele se impôs a mim. 

Eu não procurei sobreviver nem curar-me. 

Eu tinha apenas uma palavra em minha boca e no espírito: Cristo. 

E vocês vão descobrir, cada um de vocês, que vocês podem viver, exatamente, a mesma 

coisa. 

O que pode opor-se é, simplesmente, o que pode restar de adesão, em vocês, à sua pessoa, 

ao efêmero, às circunstâncias da idade ou das doenças. 

Mas tudo isso se deve apenas a vocês e não a qualquer confinamento coletivo, uma vez que 

as linhagens de Liberação substituem-se, agora, integralmente, e de maneira cada vez mais 

evidente, às linhagens de predação e a tudo o que é resistente. 

Há, também, é claro, o peso dos hábitos, o peso dos condicionamentos e o peso, também, das 

necessidades da própria vida nesse mundo. 

Mas, mesmo esses pesos desaparecem, porque a Luz faz desaparecer tudo o que é oposição 

e contradição. 

A Luz exorta-os a vivê-lo, prová-lo a si mesmos, não que vocês tenham necessidade de 

provas, mas ver a manifestação disso é muito mais regozijante e aporta-lhes ainda mais 

estabilidade, se posso dizer, na transição em curso. 

Eu não vou remetê-los às frases de Cristo, que já foram pronunciadas inumeráveis vezes, 

concernentes ao fato de salvar ou perder porque, em definitivo, nada há a salvar e nada a 

perder. 

É a ilusão da pessoa. 

Tudo o que eu lhes disse, nesse lapso de tempo, vai, agora, derramar-se em vocês, no silêncio 

de minhas palavras, pela Graça de Maria e pelo Coro dos Anjos, na presença de Cristo. 

Vocês, que me leram até agora, vocês, que me escutam ou escutaram-me, esqueçam-se do 

que eu acabo de dizer, na totalidade. 

Fechem os olhos e deixem-se levar pela Verdade de Cristo. 

… Silêncio… 

Eu sou irmã Yvonne Amada, Estrela KI-RIS-TI. 

Eu rendo graças à sua Luz, ao seu acolhimento, e eu digo, a cada um de vocês, eu sou outro 

«você». 

Você e nosso Pai são Um, Você e Cristo são Um, porque o Verbo faz-se carne, novamente, em 

cada um de vocês, Filhos Ardentes do Sol, filhos do homem. 

Irmã Yvonne Amada saúda vocês. 

 

GEMMA GALGANI – Segunda intervenção 

Eu sou Gemma Galgani. 

Irmãs e irmãos presentes na carne, permitam-me, em primeiro lugar, depositar em seus 

corações o beijo do Amor e da Alegria. 

… Silêncio… 

Eu estou com vocês e em vocês. 
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Eu retorno a vocês não para fazer grandes discursos, eu venho, por minha Presença e sua 

Presença, favorecer a instalação do novo e do desconhecido. 

Eu venho, por minha Presença conjunta ao Coro dos Anjos e ao Espírito do Sol, fazer ressoar, 

em vocês, o canto da Liberdade e da Eternidade. 

Eu estarei, doravante, disponível para cada um de vocês sobre a Terra, para fazer o bem ao 

seu coração. 

Chamem-me à vontade, chamem-me quando seu coração estiver pesado. 

Quando a Graça parece afastar-se, por uma razão ou por outra, então, chamem-me. 

Eu me revelarei em vocês, aproximando-os dessa Verdade que lhes parece, talvez, por vezes, 

tão próxima e tão distante. 

Ou, então, que pode afastar-se, no decurso das imagens desse mundo e de sua vida, por 

momentos. 

Eu represento, em vocês, a esperança, a certeza do Espírito, a certeza do Amor inabalável, a 

certeza da Unidade verdadeira e magnificada em sua carne, mesmo. 

Eu sou Unidade, eu sou o Espírito, eu sou sua Estrela, que brilha em seu coração, quando tudo 

o resto não está mais. 

Eu não venho, desta vez, falar-lhes de mim, de minha experiência de vida ou das funções que 

eu contribuo a despertar, mas eu venho realizar minha Presença em vocês. 

Eu venho completar e afirmar o Caminho da Infância. 

Eu venho dar-lhes a força consecutiva à humildade e à simplicidade, a força do Amor, aquela 

que, doravante, pode absolutamente tudo, porque o Amor não conhece mais barreiras. 

De diferentes modos, muitos de vocês o vivem ou entreveem. 

Eu venho, em vocês, sorrir em seus lábios pelo beijo do Amor, pela Graça de Maria, libertá-los 

do que pode, ainda, ser dual ou resistente. 

Eu curo suas feridas com o bálsamo da Unidade, que os leva a si mesmos e a reconhecer a 

potência do Amor. 

Eu estou à sua disposição. 

Eu me junto, nesses momentos, ao Arcanjo Uriel, anjo da Presença, é claro, anjo das 

Reversões, anjo do Evangelho da Liberdade. 

Eu venho, portanto, também, revelar o anjo que está em vocês. 

Eu sou aquela que, em vocês, restaura o que ainda pode restar de separado e de dividido. 

Recorram a mim, seja em seu Canal Mariano, seja pela Estrela ou pela Porta correspondente à 

Unidade. 

Eu sou o paráclito e o Espírito que se revelam, nesse momento, em vocês, na totalidade, e ao 

qual é possível recorrer, em qualquer acontecimento íntimo ou em qualquer acontecimento 

desse mundo. 

… Silêncio… 

Eu respondo e eu responderei, onde quer que estejam, aos seus pedidos. 

Eu venho, também, assistir à sua Ressurreição. 

Eu sou aquela que vem saciar a sede de Liberdade, que os ajuda a viver na Luz e pela Luz, e 

da Luz. 

Eu aporto, em você, a doçura, tanto nas provas da pessoa como na alegria de seu coração. 

… Silêncio… 

Eu sou, também, aquela que vem sustentar a Chama de Eternidade que vocês são, em 

manifestação, na superfície desse mundo. 
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Eu venho fazê-los descobrir a verdade de nutrir-se de Amor, de nutrir-se de si mesmos. 

Eu aporto, aos seus ouvidos, o Coro dos Anjos, que ressoa quando o Espírito revela-se, na 

totalidade, quando o Manto Azul da Graça cobre-os, quando o coração abrasa-se e eleva-se. 

Eu venho, em silêncio, e venho com forçam, se vocês me abrem a porta. 

Eu sou, também, de alguma maneira, em vocês, o cimento da Eternidade. 

Eu venho aportar o brilho aos seus olhos, o brilho ao seu olhar e a beleza do Amor vivido na 

carne e na célula. 

… Silêncio… 

Eu me dirigirei, intimamente, a cada um de vocês, não tanto por palavras, mas por sinais 

identificáveis, sempre em ligação com a doçura, o branco, a brancura, com a beleza e com a 

alegria. 

Eu os ajudo, em vocês, a tornar leve o que pode restar de peso, como o que pode ser pesado 

ao seu redor. 

A Luz emana de vocês, e ela vem reforçar a revelação da Luz, aí, onde seus olhos colocam-se, 

aí, onde seu olhar se volta. 

Eu sou o canto da Liberdade, em vocês. 

Quando o Coro dos Anjos ressoa e eleva seus corpos e seus corações, eu venho sustentá-los, 

no interior de vocês, na vivência do Amor incondicionado. 

… Silêncio… 

Nós somos, vocês o sabem, mais e mais manifestas e manifestos em vocês. 

Nós somos, nós, Estrelas – assim como os Anciões, claro –, cada uma das facetas de seu 

coração. 

Eu venho, também, se necessário, consolá-los, consolar o coração efêmero que pode, ainda, 

sangrar, e deixar, assim, o coração eterno e ascensional emergir de vocês. 

Chamem-me no silêncio de seu coração. 

Encontrem um momento, antes de fazerem-me ressoar em vocês, para meditar ou orar, mas, 

em todo caso, esvaziar-se do que aparece aos seus sentidos, colocando-se no Coração do 

Coração e, aí, chamem-me. 

Façam-no. 

Não creiam, sobretudo, mas vivam-no. 

Vocês serão a prova viva disso, onde quer que estejam. 

Frequentemente, foi-lhes dito para não se preocuparem com outra coisa que não a Luz. 

Afirmem sua Liberdade interior, antes que ela apareça no grande dia, quando do Evento. 

Façam cantar a Verdade em vocês e a Verdade varrerá tudo o que não é verdadeiro. 

Eu sou, também, o ar e o movimento, o movimento da Graça em desenvolvimento. 

O Ar, o sopro do Espírito, aquele que os delicia no êxtase e no contentamento. 

Eu os ajudo, então, por minha ressonância interior a vocês, a colocá-los na nudez do Amor 

absoluto de sua própria consciência. 

Assim, vocês terão a prova da potência do Amor nesses tempos. 

Não, unicamente, em seu ser interior, mas, também, nas circunstâncias em que ela seja 

necessária. 

Eu venho convidá-los, também, a deixar exprimir-se a verdade da Graça. 

Quer ela se exprima por palavras, por gestos intencionais, por seus olhos, por seu olhar ou por 

seus lábios, e por essa irradiação, essa radiância, que emana, tanto de vocês como de mim. 
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Eu venho facilitar seu ouvir e sua escuta, o ouvir e a escuta do canto de Verdade, do canto do 

Espírito em vocês. 

Eu assisto ao seu próprio parto ou Ressurreição. 

Eu, facilito, também, essa Passagem. 

Isso não lhes demanda qualquer esforço, nem qualquer esforço para mim, porque os tempos 

da Graça tronam tudo fácil, para o Amor, e difícil, para o que não é Amor. 

Eu posso vir, também, ajudá-los a viver o silêncio, antecâmara do Verbo. 

Eu venho ajudá-los a colocar-se, pare terem o impulso suficiente para sua Ressurreição. 

Eu me dirijo a vocês na Verdade, eu me dirijo ao seu coração e à Luz que vocês são. 

… Silêncio… 

Minhas palavras, agora, fazem-se escassas, aí, nesse instante, porque meu silêncio porta, até 

vocês, a realidade de minha Presença e a verdade de nosso Amor. 

Em seu silêncio e em meu silêncio, eu reconheço, em cada um de vocês, meu Amado, meu 

Esposo. 

Eu venho convidá-los, é claro, a viver e a ver a mesma coisa, não por uma decisão de sua 

cabeça ou por uma projeção, qualquer que seja, mas, sim, como a realidade de seu coração 

nesse instante. 

Você, que escuta, você que me lê, eu venho convidá-lo para o reino do Amor e para o reino da 

Luz, que reinam e iluminam na Eternidade. 

Meu coração ardente de Alegria torna-se seu coração ardente de Alegria, alimentado pelo 

Manto Azul da Graça e por nossos reencontros, onde quer que sejam. 

No tempo em que a Luz faz-se premente em sua vida, em seu mundo, não sejam, jamais, 

apressados. 

Instalem-se, inteiramente, na plenitude da Graça, da Luz e da Verdade. 

Não hesitem em nada sobre o amor da Verdade. 

Eu venho, também, consumir tudo o que pode restar de fragmentado e dividido em vocês como 

em seu mundo. 

Eu venho, também, convidá-los a orar, não a oração estéril que se repete, mas a oração 

silenciosa do coração, que é um agradecimento perpétuo para a graça da Vida e da Luz, e de 

sua própria Ressurreição. 

… Silêncio… 

Eu venho apoiá-los para cumprir o tempo que se consumou. 

Eu venho, também, reerguê-los, se vocês imaginam que caem, mas nada mais cai que não o 

que é falso; vocês, vocês não podem cair. 

Onde quer que estejam, é a Liberdade que vocês escolheram. 

Mesmo se isso ainda não seja evidente para vocês, vocês o verão claramente. 

O Evento de que nós falamos não é somente a aparição de uma estrela ou o Apelo de Maria, 

mas é um sinal identificável entre todos, que virá atingi-los pela doçura do Amor. 

Eu venho, também, convidá-los a fazer cair todas as barreiras que ainda possam permanecer 

nesse mundo. 

Não por uma ação contrária à Unidade, mas como a manifestação concreta da Unidade e da 

Alegria. 

Cada minuto de sua vida, doravante, é uma ocasião única e renovada de crescer na Verdade, 

de crescer no Amor que sempre esteve aí. 

A Unidade e a Liberdade são sinônimos. 
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A Unidade e o Amor são da mesma natureza. 

Vocês sabem disso, até o mais profundo de sua vida íntima, porque nas relações íntimas, que 

eu jamais conheci, é evidente que há, como quando eu me casei com Cristo, o momento em 

que o dois torna-se um. 

Mas esse dois que se torna um não é apenas uma experiência que tem a necessidade de 

reproduzir para satisfazer o que quer que seja, é uma evidência que se instala em vocês e que 

não tem necessidade de vocês. 

Aí, nesse instante, quer vocês escutem ou leiam, há a mesma capacidade para viver tudo o 

que eu digo e exprimo, porque é o Verbo verdadeiro e porque é o momento. 

Nutram-se do que vocês são na Eternidade, aí está a única nutrição agradável ao corpo, como 

agradável à consciência. 

… Silêncio… 

Não há alternativa que não a de viver o que há a atravessar. 

Não há retrocesso, não há mais passado. 

Todos os eventos da Terra leva-os, inexoravelmente, a si mesmos. 

Tudo é ocasião e pretexto, sem qualquer exceção, para deixar crescer sua chama na 

manifestação, nesse mundo, como no mundo novo que será o seu, para cada um de vocês. 

… Silêncio… 

Lembrem-se, enfim, dessas palavras que são, mais do que nunca, de atualidade, e que o 

Comandante tanto pronunciou: a borboleta está a ponto de voar, esquecendo-se de tudo o que 

vem da lagarta que, no entanto, ela foi. 

É o mesmo para sua Ressurreição. 

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida, como Ele o foi; cada um de vocês. 

Ao ser o Caminho, a Verdade e a Vida, que espaço pode restar para qualquer dúvida que seja 

ou qualquer incompreensão que seja? 

O Espírito do Sol vem apagar o que não tem mais lugar no Amor. Cabe a vocês dizer «sim», 

para atravessar, em toda quietude, o que vocês têm a atravessar. 

… Silêncio… 

Permaneçam com o coração leve, eu estou em vocês para isso. 

Eu sou a parte de seu coração que está em ressonância com todas as outras partes, porque a 

Unidade é a lei de Um, é a lei do Amor, que não sofre qualquer outra lei. 

Porque é a única lei verdadeira, que não foi redigida, que não foi interpretada. 

Escutem o silêncio do coração que ascende no Amor. 

Não está aí, tudo o que é necessário e suficiente, que faz passar, mesmo as palavras as mais 

doces, em um estrondo inútil? 

A Unidade chama vocês. 

A Luz, em sua Inteligência, organiza-o. 

Assim cresce a Alegria, a cada instante e a cada minuto que passa, cada vez mais evidente. 

Tal é a ação do Manto Azul da Graça, tal é a ação do que vocês são, em vocês e em seu 

mundo que, eu os lembro, foi, muito tempo, o nosso, nós, também, Estrelas. 

Nós todas conhecemos, qualquer que tenha sido nosso destino, a mesma dose de sofrimento, 

a mesma dose de falta, a mesma dose de incompreensão. 

A Unidade, o Amor, Cristo, o Absoluto, como vocês dizem, é a última compreensão, aquela que 

abate todos os castelos de cartas construídos pelo mental e pela própria pessoa. 

… Silêncio… 
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Minhas irmãs e irmãos, amem. 

… Silêncio… 

Em breve, todas as nossas palavras, todos os nossos discursos não terão mais necessidade 

de ser pronunciados. 

Eles cantarão, espontaneamente, no interior de seu coração. 

Então, vocês terão a certeza de que vocês se revelaram a si mesmos. 

Vocês não verão, real e concretamente, mais que o Amor e, unicamente, o Amor. 

… Silêncio… 

Então, sim, tenham-se prontos, porque tudo está pronto, agora. 

Tudo está aí. 

Eu abençoo cada um de vocês, porque vocês são abençoados, e no silêncio de nossos 

corações unificados e reunificados, não há mais distância, não há mais necessidade de 

palavras. 

O Verbo e a Evidência cantam em vocês, natural e espontaneamente. 

… Silêncio… 

Então, eu os amo e eu os abençoo, e desejo, a cada um, Amor e bênção. 

Não vejam aí qualquer necessidade, mas a realidade do que é a Vida: uma bênção 

permanente. 

Esqueçam-se de minhas palavras e mantenham sua Presença e minha Presença reunidas no 

mesmo presente. 

… Silêncio… 

Irmãs e irmãos da Terra, muito amados, eu rendo graças ao seu Amor e à sua bênção, porque 

a vida é uma bênção permanente, quando ela não está mais amputada ou confinada. 

… Silêncio… 

Que a Paz, o Amor e a Verdade sejam, para sempre, sua Morada de vida, onde quer que 

estejam, quem quer que sejam. 

Eu os beijo com o beijo do coração e Gemma saúda-os e permanece em vocês. 

 

 

O.M. AÏVANHOV – Segunda intervenção 

Bem, caros amigos, ainda sou eu. 

Como sempre, não é? 

E eu me regozijo por encontrar-me, ainda uma vez, entre vocês, e passar, desta vez, como 

estrela final, após terem atuado as estrelas americanas. 

Então, eu venho para responder a tudo o que pode restar em vocês de interrogações, que lhes 

concernem, que concernem ao período de falsidade que nós vivemos, todos juntos. 

Então, eu os escuto, e eu lhes transmito, de maneira permanente, todas as bênçãos e toda a 

minha fraternidade. 

Quer as questões sejam pronunciadas oralmente ou escritas, isso não faz qualquer diferença. 

 

Questão: durante a presença de Cristo, eu senti uma bola de luz entrar em minha 

garganta e em meu pé esquerdo. 

O que era? 
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Por que o que era? 

Isso pode ser, simplesmente, uma energia específica. 

 

Questão: perdão, a questão foi: «Quem era?». 

Ah, se é «quem era?», já é melhor. 

Porque «quem era?», é, já, uma projeção ao imaginar uma consciência específica. 

Durante o quê? 

 

Questão: durante a presença de Cristo. 

Durante a vinda de Cristo. 

Então, é claro, isso corresponde, também, e sobretudo, porque isso concerne à garganta, não 

é?, o chacra laríngeo corresponde ao limite do corpo causal, é esse corpo que é dissolvido, no 

momento em que a alma reverte-se e dissolve-se, ela mesma. 

Portanto, você, talvez, recebeu um impulso Crístico ligado à liberação do corpo causal, ou seja, 

à Liberdade, simplesmente, veiculada pela Presença de Cristo ou pelos numerosos Anjos do 

Senhor que acompanham, agora, as intervenções Dele. 

Terminei de responder. 

 

Questão: Sereti disse que o Manto Azul da Graça manifestar-se-ia, de maneira visível, em 

8 de dezembro. 

De qual maneira? 

De todas as maneiras possíveis. 

Aqueles que acolhem o Manto Azul da Graça viverão, eu diria, uma pequena morte e as 

primícias da Ressurreição. 

Em contrapartida, aqueles que estão revestidos do Manto Azul da Graça – porque é para todo 

mundo – e que não estão prontos ou que o recusam, isso arrisca dar coceira, se posso dizer, 

ou, mesmo, desencadear movimentos específicos ao nível do ego. 

Portanto, é um dia significativo. 

Não esperem ver uma embarcação de Sírius em seu céu, mesmo se isso continue possível. 

O importante é o que vocês viverão, aliás, foi-lhes dito que isso devia viver-se na intimidade 

consigo mesmos, o que quer que vocês fizessem. 

Mesmo aqueles que fazem outra coisa, e que fazem, por exemplo, coisas estúpidas em alguns 

países, serão impactados, eu diria, pelo Manto Azul da Graça. 

Mas esse impacto não será, necessariamente, alguém que vá cair de joelhos e reconhecer 

Maria e a Graça do Amor, naquele momento. 

Ao contrário, pode ser o oposto: formas de loucura, se posso dizer, da pessoa que está na 

resistência e que está hermética, de momento, à Luz. 

É um último empurrão, se posso dizer, antes do aparecimento de tudo o que lhes foi descrito, 

quer seja por Maria ou, ainda, por Orionis. 

Então, não esperem ver o Manto Azul voar nos ares, porque ele vai depositar-se sobre vocês. 

É claro, inúmeros de vocês já o viveram, esse Manto Azul da Graça, sentiram-no, perceberam-

no. 

Mas, aí, eu repito, como foi dito, isso toca a carne, entra nas fibras as mais íntimas do corpo 

físico, de todos os casulos de Luz, mas, também, da consciência. 

Então, como fica a consciência em relação a isso? 
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É mais a questão que se quer colocar. 

Como isso será visível? 

Será visível de maneira individual, mas tocará o conjunto do coletivo humano em encarnação. 

Quanto àqueles que não…, que não são humanos-alma, ou seja, os portais orgânicos e tudo 

isso, arrisca fazer-lhes cócegas de modo um pouco mais virulento, e desestabilizar os modos 

de funcionamento desses seres, se é que se pode chamá-los de seres. 

E todos aqueles que estão na resistência e na oposição consciente à Luz vão desiludir-se, 

porque eles acreditavam ter estabelecido o reino de Satã e, obviamente, esse reino de Satã 

não pode durar eternamente e, ainda menos, mais de certo tempo, em termos terrestres. 

Cristo disse, Sereti também, que os tempos estavam inteiramente consumados, é a verdade. 

E o 8 é o sinal interior, qualquer que seja o modo de acolher ou de rejeitar isso, de entrar, 

efetivamente, na atmosfera, eu diria, do Evento. 

O Evento corresponde ao conjunto de coisas que lhes foram descritas, e que sofrem certa 

elasticidade e uma ordem que pode ser diferente, na cronologia que lhes foi comunicada, não 

é?, com o Arcanjo Anael, em especial, que lhes deu uma espécie de panorama temporal do 

que ia desenrolar-se. 

O 8 de dezembro, dia especial, que remonta a bem antes da festa nomeada – no Ocidente, em 

todo caso – «a Imaculada Conceição»; em todo caso, no mundo Ocidental cristão-católico, é 

inscrito em todos os calendários, a Imaculada Conceição, não é? 

Mas é algo de muito mais antigo e arcaico que remete – sem entrar nos detalhes, porque nós 

não temos o tempo e, depois, isso não serve para grande coisa – que remete aos aniversários 

cíclicos de possibilidades de Ressurreição, que sobrevêm a cada fim de ciclo ou a cada 

passagem, eu diria, de Nibiru, ou de Hercolubus, como vocês quiserem. 

Portanto, é uma data decisiva, se posso dizer, na qual o Eterno, a Eternidade toma a dianteira 

sobre o efêmero e, sobretudo, sobre as forças satânicas, ou seja, opostas à Luz. 

E, é claro, conforme onde vocês estejam, segundo quem vocês são, segundo as condições 

que vão produzir-se em sua consciência, para vocês, nesse dia, vocês perceberão os frutos 

disso, vocês perceberão, também, para outros que estão na resistência, o atrito. 

Portanto, isso concerne, essencialmente, a uma visibilidade interior que, eu posso dizer, não 

poderá ser ignorada, mesmo se não seja identificada pelos maus rapazes, mesmo se haja uma 

recusa total. 

É algo que toca o coletivo, mas não de maneira visível. 

O que se torna visível é o estado de sua consciência e o estado da Graça em vocês, 

simplesmente. 

Vocês podem encadear, hein?, faz-se uma pausa para o Coro dos Anjos, veremos isso ao 

final. 

 

Questão: de qual evento específico Maria quis falar, quando ela disse «isso acontece 

hoje, amanhã, ou antes do Natal, em todo caso»? 

Ela falava de eventos, tais como lhes descreveu Anael, mas não, necessariamente, na ordem 

em que falou Anael. 

Isso pode ser, ao mesmo tempo, o desencadeamento, se posso dizer, da revolta das forças 

opostas à Luz, de modo extraordinário, como o Apelo de Maria ou como um evento maior, para 

o conjunto da humanidade, quer concirna ao céu, com o que se aproxima, ou concirna à Terra, 

em seus diferentes componentes. 

Mas é um evento que lhes anunciará, a vocês, o que está se desenrolando, qualquer que seja 

a forma que ele tome. 
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É claro, se é a visibilidade da segunda Estrela, a questão não se coloca, mas pode ser, 

também, um evento de natureza a provocar, como dizer…, uma ruptura nos modos de 

funcionamento da sociedade atual, por toda a parte no mundo. 

É um evento significativo, isso é certo. 

E da natureza desse evento, em relação aos marcadores, se posso dizer, da época que vocês 

vivem, na qual os tempos conjungam-se de diferentes modos, na qual a Eternidade desperta, 

na qual as forças são desmascaradas em sua oposição à Luz, é um conjunto de eventos, ou 

um evento preciso, que se refere, diretamente, à abertura do sétimo selo, à sétima Trombeta. 

Portanto, ele pode tomar, efetivamente, diferentes formas, quer seja ao nível astronômico, quer 

seja ao nível terrestre, quer seja, em todo caso, em qualquer coisa que for, manifestamente, 

um evento que não poderá deixar impassível quem quer que seja. 

Eu repito, esse evento não é, necessariamente, o Evento; ainda uma vez, é algo que resulta e 

que decorre, eu diria, do que vai acontecer, diretamente, no 8, para cada um de vocês. 

E, é claro, vocês sabem muito bem que o mesmo evento não é vivido do mesmo modo, 

qualquer que seja a distância, qualquer que seja o humor, se posso dizer, mas que depende de 

seu ponto de vista. 

Mas, para aqueles que são os mais atentos aos sinais, tanto interiores como exteriores, isso 

não poderá dar dúvida alguma. 

Mas, eu repito, parece-me que Maria situou isso, como ela disse, entre imediatamente e antes 

do Natal, é claro. 

 

Questão: ela falava de Seu Apelo, portanto, o problema é saber se é um Apelo individual 

ou coletivo. 

Oh, o Apelo individual já ocorreu, para muitos; outros vivem-no, ainda agora, mas o Apelo 

coletivo, eu os lembro, é ligado a quê? 

À estase, aos três dias de trevas. 

Portanto, se querem, ela falou que isso será antes do Natal, mas o que há antes do Natal? 

Um dos eventos que lhes foi anunciado pelo Arcanjo Anael, há alguns dias. 

Eu repito, a trama temporal terminou, portanto, nós temos uma visibilidade, de onde estamos, o 

que permitiu, aliás, às embarcações de Sírius, e de dimensões muito elevadas, virem 

posicionar-se, diretamente, no limite da atmosfera terrestre. 

É, justamente, em relação a um evento que vai produzir-se, mas não mais que vocês, nós não 

sabemos, exatamente, a cronologia. 

Nós sabemos que isso está se atualizando, foi oficializado na matéria, uma vez que o Verbo 

fez-se carne e, portanto, a Luz está encarnada agora, na totalidade, o que explica, aliás, tudo o 

que vocês podem ver por toda a parte, não, unicamente, como manifestações de Luz, mas 

como manifestações, também, da sombra, que se debate nessa Luz. 

Portanto, o Evento poderá ser, efetivamente, o Apelo coletivo de Maria, mas eu os deixo contar 

os dias, porque, no 8, há algo de especial, não é?, que é o Manto Azul da Graça, em seguida, 

há certo número de dias, e eu havia dito, em minha primeira intervenção na «estrela 

americana» e já, há pouco mais de um mês, a correlação existente entre os doze últimos dias 

do ano, os doze dias antes do Natal, que os levam à noite do 8 ao 9, não é?, e, também, nos 

doze primeiros dias do ano e os doze últimos dias do ano. 

E, nesse lapso de tempo, produzir-se-ão, porque já estão oficializados no plano etéreo, e, aliás, 

o fato de que esteja realizado ao nível etéreo corresponde, precisamente, ao que vai 

desenrolar-se no 8, vivido de modo individual, mas coletivo. 

Portanto, não projetem outra coisa do que se terem prontos para qualquer eventualidade. 
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Interiormente, não é? 

Não é questão de fechar as janelas, de acender as velas e pôr-se na cama e esperar. 

É questão de viver, mas estarem prontos, e estarem prontos é uma preparação interior. 

E eu não quero dizer, com isso, que tudo deve estar alinhado, que vocês devem, já, ter 

desaparecido, que vocês vivem o si; isso quer dizer, simplesmente, que sua atenção e sua 

vigilância devem ser extremas nesses dias. 

Como lhes disse o interveniente de antes, não é uma questão de estarem alinhados, de 

reunirem-se, é uma questão de estarem à escuta, fundamentalmente, de tudo o que vai 

produzir-se, em vocês, primeiro, mas, também, nas declarações e nos eventos nessa Terra. 

Aí, vocês terão, sobretudo, eu diria, as reações da sombra, em sua estrutura e sua 

organização. 

Pouco importa, mas vocês o identificarão individualmente, ao seu modo. 

O período de que eu falei, dos doze dias antes do Natal, cobre, também, é claro, o solstício de 

inverno, que é extremamente importante. 

Eu os lembro, aliás, de que as profecias antigas, e o que eu já disse nos anos 2005 e 2006, eu 

disse que o Evento produzir-se-ia, um dos eventos produzir-se-ia por uma noite de grande frio. 

Mas para quem? 

Para aqueles que estão no polo sul, para aqueles que estão no Ocidente, no hemisfério norte, 

ou seja, em pleno inverno, mesmo se não seja, ainda, o inverno oficial. 

Portanto, isso faz parte, também, dos sinais terrestres, no Ocidente, nas zonas habitadas, de 

um lado ou do outro do Atlântico, que será, portanto, percebido, e vocês serão informados 

disso. 

Mas a informação a mais importante está, certamente, em vocês. 

Aliás, muitos de vocês, mesmo através dos seres da natureza, aqui ou alhures, começam a 

viver coisas que muitos de vocês poderiam chamar de novas ou inéditas. 

Portanto, há uma espécie de convergência que não é uma convergência harmônica, é por isso 

que não lhes foi dito para juntar-se e reunir-se e pôr-se em alinhamento, mas estar nesse 

estado de acolhimento e de vigilância interior ao que vocês vão viver. 

Quer seja para o 8, ou nos períodos de probabilidade que eu dei. 

Isso será, de qualquer modo, uma surpresa. 

Então, por definição, uma surpresa, quando vocês são crianças, vocês esperam a surpresa de 

Natal, por exemplo, vocês ficam todo excitados, mas vocês não sabem o que se vai oferecer-

lhes. 

Vocês sabem, simplesmente, e nós o dissemos, que algo vai ser-lhes oferecido. 

Mas isso participa, de maneira verídica e indiscutível, dos eventos que se desenrolam agora. 

 

Questão: como isso vai acontecer para os mortos? 

Eu nada compreendi. 

Eu compreendi, perfeitamente, o que você disse, mas o que há por trás disso? 

 

Questão: os mortos… 

Eu já exprimi, há muito, muito tempo, que ou os mortos estariam prontos para serem liberados 

e para viver a afetação, já, da atribuição vibral, ou seja, ou deixar esse plano, ou reencarnar, 

muito rapidamente, para fazer parte do espetáculo final, ou, eventualmente, serem dirigidos 

aos Círculos de Fogo. 
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Aqueles que não estavam prontos deviam esperar, eu já disse isso há vários anos, em estado 

de estase, de catatonia, se preferem, ao abrigo das forças Arcônticas, para viver a estase do 

outro lado do espelho, se posso dizer, dessa Terra, no momento dos eventos. 

Portanto, cada um irá para onde deve ir, é claro, nada há de novo. 

Eu havia dito, há muito tempo, que os mortos que não estivessem prontos para serem 

liberados deviam esperar, como dizer…, por um processo de catatonia astral, no momento 

oportuno. 

Mas, para eles, o tempo não existe. 

Coloraram-nos em suspensão, devido às condições da penetração da Luz, ao nível das 

camadas isolantes as mais distantes. 

Portanto, não há que se colocarem questões para os mortos. 

Eu os lembro de que são vocês os mortos, na superfície dessa Terra. 

 

Questão: dada a iminência dos eventos atuais, você poderia dar-nos alguns conselhos 

para estarmos prontos? 

Mas eu creio que é o que vocês têm feito, já há tempos imemoriais. 

Isso faz dez, trinta anos, para alguns. 

Vocês não podem estar em melhor lugar do que aquele no qual estão agora. 

É, sempre, o ego que lhes sussurrará: «o que eu posso, ainda, fazer?». 

Então, eu responderia: «Esqueça-se de si mesmo». 

Ocupe-se de seu coração, não se ocupe mais de seus traseiros, escute seu coração. 

Quando eu digo escutar o coração é, verdadeiramente, posicionar-se, em verdade, no coração. 

Se você não sente as vibrações, ame – e não se preocupe com o resto. 

É o ego que crê que há, ainda, algo a preparar. 

Aliás, era previsível, porque os primeiros anos em que eu intervim, eu falei, já, desses eventos 

e dos sinais que seriam os marcadores, em todo caso, para os países ocidentais e, sobretudo, 

para a França e, também, para o Brasil, que haveria eventos de natureza social e coletiva. 

Parece-me que vocês entraram, efetivamente, nisso, não é? 

Portanto, a melhor das preparações é, sobretudo, ser, não é fazer dupla barricada ou imaginar 

fazer algo mais do que estarem presentes a si mesmos – não se deixando levar por reações de 

medo ou pensar que vocês não conseguem; isso nada quer dizer. 

Aliás, eu creio que Sereti disse-lhes para viverem seu dia normalmente, mas, simplesmente, 

em um estado de vigilância e de alegria, o que quer que se desenrole em seu emprego do 

tempo desse dia, e dessa noite, aliás. 

Nós lhes dissemos, uns e os outros, que eram os tempos. 

O tempo chegou. 

Não há mais tempo, vocês veem isso nas sincronias. 

Vocês veem isso pelas novidades que vive sua consciência, às quais vocês não tinham acesso 

há ainda um mês, ou dois meses, ou três meses. 

Vocês veem, efetivamente, que as coisas modificaram-se. 

Alguns de vocês, que faziam tournicoti-tournicota, foram lembrados pela Vida para viverem sua 

encarnação na materialidade a mais comum. 

Outros, enfim, descobriram, efetivamente, o Amor incondicional, de diferentes modos. 
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Portanto, tudo isso, se querem, não são processos coletivos, como tudo o que foi descrito até o 

presente, com as Coroas, com a Onda de Vida, o Canal Mariano; é a realidade da co-criação 

consciente. 

Vocês veem que os mecanismos de sincronia ou de coisas improváveis produzem-se; havia 

os bugsna matriz, mas há, também, os bugs da continuidade de sua própria consciência 

comum. 

Vocês veem, efetivamente, que seu mental não funciona mais como antes, quer ele esteja 

presente, quer ele os domine ainda ou não, uma vez que ele mesmo perde-se sozinho. 

Vocês veem, por vezes, alguns, a dificuldade para manter um pensamento coerente, ou para 

atualizar o que você pensou como uma decisão de fazer isso ou aquilo – e que isso 

desaparece, totalmente, de sua consciência, qualquer que seja sua idade. 

Eu diria que é, como vocês dizem, um Alzheimer espiritual. 

Portanto, tudo isso é bem real, isso toca sua vida comum, não é? 

Não é uma viagem ao Sol ou após o Sol, são reencontros no interior de si, mas, também, com 

os irmãos e as irmãs, que desembocam em oportunidades sempre mais fortes de abrir-se, de 

deixar cair as barreiras, as resistências, as incompreensões. 

Há uma multidão de pequenos sinais que se reproduzem a cada dia, com outros novos, a cada 

vez. 

São os momentos nos quais vocês entram na interrogação interior, não é uma interrogação 

para uma questão, como vocês me colocam, mas é um elemento de surpresa que é, por vezes, 

desconcertante ou feliz, pouco importa. 

Vocês veem que a natureza, e o natural de sua encarnação, habituais na Terra, modificam-se, 

profundamente, de qualquer forma, de onde quer que vocês partam e onde quer que vocês 

estejam. 

Há uma espécie de saída – e isso foi dito por Cristo – da linearidade do tempo. 

Os tempos sobrepõem-se, eles desaparecem. 

Um minuto pode parecer-lhes uma hora, e uma hora pode parecer-lhes um minuto. 

Seu corpo, mesmo físico, pode dar-lhes a viver processos específicos que vão e que vêm; você 

tem uma dor em uma Porta ou em um lugar do corpo que, no dia seguinte, desapareceu. 

Você tem montes de coisas assim, que vêm confundi-lo da rota comum do tempo. 

É por pequenos toques, mais ou menos iterativos. 

Não há um único entre os irmãos e as irmãs da Terra que, aliás, escutam-nos, que nos leem ou 

não – coloquem as questões ao seu redor, coloquem questões sobre as coisas que nós lhes 

temos dito, que vocês verificaram por si mesmos, perguntem, por exemplo, a tal ou tal irmão 

que nada vive, se ele não ouve sons, se ele não sente pressões ao nível da cabeça. 

Então, ele vai dizer: «eu tenho enxaqueca» ou «eu tenho zumbidos». 

Coloquem questões sobre os sonhos das pessoas, sobre o fato de que elas veem coisas 

invisíveis, ou que não existem para elas. 

Vocês não são os únicos que têm vivido e seguido processos vibratórios ou de Despertar, isso 

concerne a todos os humanos da Terra, mesmo aqueles que nada conhecem e ainda de nada 

fazem ideia. 

Simplesmente, pode-se dizer que, no 8, terá havido um pontapé no sacrum, digamos. 

Eu não disse nos traseiros, hein?, eu disse no sacrum. 

Algo que abala o equilíbrio estabelecido, qualquer que seja esse equilíbrio – e, no entanto, não 

é um desequilíbrio, exceto para aqueles que se oporão, é claro, é algo de novo. 

Eu diria, se eu fosse poeta, que é um fragmento do desconhecido que vem para o conhecido. 
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É, diretamente, oriundo da fusão dos planos, da fusão das dimensões. 

Se as embarcações de Sírius, que apenas podiam ficar ao redor do Sol há ainda algum tempo, 

como a Confederação Intergaláctica e a Frota Mariana, se Sereti diz que eles estão em 

embarcações-mãe, ao redor da Terra, é que há uma razão, não? 

Eles não estão aí para fazer turismo, eles estão aí para precipitar-se na armadilha da 

encarnação. 

Portanto, não procurem saber o que será vivido porque, mesmo nós, nós não o sabemos. 

Nós sabemos, simplesmente, que um dos eventos, na cronologia anunciada, produzir-se-á, é 

uma certeza. 

Mas mantenham consciente no espírito que, mesmo se fosse um evento de natureza humana, 

muito grave, no sentido da pessoa, vocês viveriam, dele, a contrapartida, no plano da Luz, 

como sempre. 

Então, não se surpreendam. 

Estejam prontos para serem surpreendidos pelo que se produzirá, mas não o antecipem. 

O único modo de antecipá-lo é cultivar o que há aí, no meio de seu peito; todo o resto é a 

agitação mental. 

E, eu repito, não é um dia no qual vocês devam permanecer fechados em sua casa ou 

proteger-se de não sei o quê. 

Lembrem-se: Sereti disse para viver o que vocês tinham a viver e, simplesmente, ficarem 

atentos, mais do que qualquer outro dia, porque vocês sabem que a consciência…, a energia 

segue a consciência. 

Portanto, se vocês se colocam na vigilância interior específica, o que quer que vocês estejam 

fazendo como obrigações ou como deveres naquele dia, vocês estarão disponíveis, também, 

porque o tempo está abolido, se posso dizer, ou, em todo caso, está profundamente anormal. 

Nós sempre dissemos que ninguém conhece a data nem a hora, há, simplesmente, sintomas, 

da Terra, do céu, de vocês que, efetivamente, mostram que isso aí está, nós aí estamos, vocês 

e nós, que isso aí está não é mais, unicamente, iminente, como foi dito pouco antes, está em 

curso. 

Não em outra dimensão, não nos planos sutis, mas no plano da Terra, portanto, na consciência 

comum também. 

É esse mecanismo que é importante a viver, não é a própria natureza do Evento ou dos 

eventos prováveis, alguns, nesse lapso de tempo, é tudo. 

E lembrem-se de que, mesmo nesses momentos, mesmo no Apelo de Maria, mesmo no 

aparecimento da segunda Estrela, quanto mais vocês estão ao mais próximo de seu coração, 

menos há questionamentos, menos há medos, menos há necessidade de preparar o que quer 

que seja. 

E vocês são convidados a ir, cada vez mais, ao seu coração, isso foi dito, também, por outros 

intervenientes. 

Basicamente, vocês serão confrontados entre o que se nomeia o exterior e o interior; ora, como 

o exterior e o interior fundem-se também, é o mesmo processo que a fusão do efêmero e do 

Eterno, do corpo de Existência da Terra – que está em fase de Ascensão – e de seu corpo de 

Existência, e do corpo físico da Terra e seu corpo físico. 

E não é mais a atitude interior que é importante, não refletir para saber qual é a natureza do 

Evento. 

Nós não podemos ser mais precisos. 
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Questão: é melhor evitar, no 8, estar em uma grande cidade? 

Mas você estará onde deve estar. 

Se seu caminho é o de desaparecer em uma vaporização nuclear, mas é magnífico! 

O que é que você quer preservar ainda? 

Eu creio que, qualquer que seja o modo pelo qual isso foi dito e repetido, há, ainda, os que 

creem em quimeras. 

O destino da Terra está inscrito, já que ela está realizando sua Ascensão; vocês sabem o que 

isso quer dizer, de qualquer forma? 

Enquanto vocês estiverem sob a terra, como aqueles que vão enterrar-se, quer vocês estejam 

em uma cidade ou em pleno deserto, ou no alto de uma montanha, isso nada muda. 

O que é que você quer preservar? 

«Aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á», está, no entanto, muito claro. 

Então, se você imagina evitar qualquer deslocamento, fechar-se em uma cama ou em um 

buraco naquele dia, eu posso dizer-lhe que você tem tudo errado. 

O momento em que será preciso, verdadeiramente, preocupar-se em estar, eu diria, em um 

lugar agradável, é, unicamente, quando vocês virem ou ouvirem o sinal do céu ou as 

Trombetas. 

E, portanto, quando tiver havido o Apelo de Maria, aí sim, será preciso mover os traseiros. 

Mas disseram, simplesmente, para mover o coração, para o 8. 

Aliás, vocês podem estar certos de que o 8 não é o Apelo de Maria, porque o prazo é 

demasiado curto agora. 

E sim, restam seis dias. 

Então, por que você quer preparar outra coisa que não seu coração? 

E seu coração, ele é o mesmo, quer você esteja em casa, quer esteja na atividade profissional 

ou que isso se desenrole durante o sono. 

E depois, não vá assustar aqueles que estão próximos, nós o dissemos também, isso para 

nada serve agora. 

Ir ver, com um grande sorriso, alguém que está na força da idade, que está muito ocupado com 

a própria vida, dizendo-lhe «é o Apelo de Maria, é o fim do mundo», você vai ver como ele vai 

recebê-lo. 

Aqueles que deviam ser tocados pela Luz, pela Graça, pelo Amor foram; os retardatários o 

serão, no 8, mas para nada serve prevenir quem quer que seja. 

O melhor modo de prevenir é comportar-se estando em seu coração, e eu lhe garanto que, se 

você está em seu coração, com o Manto Azul da Graça, com as Coroas ativadas ou uma das 

Coroas, se você está recoberto do Manto Azul, se você percebe ou percebeu a Onda de Vida, 

isso basta, amplamente. 

O outro será tocado pelo que ele deve ser tocado, e não pelas projeções que você faça do que 

quer que seja. 

Lembrem-se de que, coletivamente, o conjunto da humanidade, apesar da privação cada vez 

mais evidente de sistemas de controle de mental humano, no qual tudo é iluminado, no qual 

tudo o que devia ser revelado revela-se, de múltiplos modos, o importante é o quê? 

É como vocês estão, interiormente. 

E vocês não podem mudar ninguém, interiormente. 

Não é a informação ou, mesmo, a realidade formal, na qual você vai dizer, porque você o viu: 

«vai produzir-se tal coisa, tal dia, tal hora». 
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O que é que você acredita que isso vai fazer? 

Nada, absolutamente. 

Aqueles que estão prontos estarão, talvez, ainda mais prontos, e aqueles que recusam ver 

continuarão a não ver. 

É a mesma coisa que se produz quando você tem um irmão humano que morre e que se 

reencontra no astral, a continuar a fazer as mesmas coisas como se ele continuasse na 

matéria. 

Foi assim até agora. 

Então, o que é que você espera mudar com palavras, quaisquer que sejam essas palavras e 

qualquer que seja, eu diria, a exatidão do que você recebeu ou percebeu? 

É seu coração que é importante. 

Não é o que você diz, não é, mesmo, o que você faz, é seu estado de ser. 

Caso contrário, você será muito mal recebido pelas palavras; eu insisto nisso. 

Sobretudo agora, que isso se realiza sob os seus olhos. 

Não creia que eles estarão na aceitação, assim. 

Ou eles estão na negação e não o escutarão, ou a raiva será dirigida contra você. 

Para que isso serve? 

Fiquem, vocês mesmos, no coração, e calem-se. 

Não aqui, hein? 

É preciso continuar, mas eu falo em geral, eu penso, sobretudo, naqueles que teriam o impulso 

para ir prevenir os amigos, a família, vocês vão passar, ainda mais, por loucos. 

Porque eles vivem, já, mesmo se não o vejam, situações muito tensas, ao nível social, e não, 

unicamente, em alguns países, mas por toda a parte porque, inconscientemente, mesmo se 

não tenha subido à consciência, é algo que está inscrito no inconsciente deles, então, não vá 

acrescentar doença à doença, mas ponha ali o Amor, ponha ali sua Presença, seu coração 

amoroso. 

Evitem, mesmo, uma focalização da consciência deles, desses próximos, em qualquer evento 

que, mesmo para vocês, é o mais feliz; vocês não sabem se, para ele, é o mais dramático que 

há. 

É preciso, de qualquer forma, habituar-se que alguns irmãos e irmãs não procuram qualquer 

Luz. 

Porque eles têm um programa de vida que não faz deles degenerados do Espírito, mas a 

liberdade deles não é a sua. 

Aí sim, eu redigo: ocupem-se de seu coração, de nada mais. 

Vocês veem que, mesmo quando houver o Apelo de Maria, mesmo quando houver a 

visibilidade da segunda Estrela, mesmo quando houver eventos geofísicos, há os que 

continuarão a viver como se nada fosse. 

É uma negação. 

E, se eles estão na negação, para nada serve fazê-los entrar na raiva, caso contrário, vocês 

não terminam mais, e vocês se desestabilizarão, vocês mesmos, e perderão, mesmo, a 

credibilidade que podem ter – sobretudo, se é verdade. 

Dizer a verdade não é algo que seja aceito. 

Olhe todas as coisas que se produzem ao nível espiritual, nas quais, quanto mais se avança 

em seu tempo, mais há os que veem, já, o futuro com o NESARA (Ndr: National Economic 
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Security and Reformation Act): não há mais dívidas, não há mais necessidade de dinheiro, 

amem-se uns aos outros, nessa Terra. 

E, se é o que se previu, sonhado ou imaginado, vocês não poderão, por palavras nem, mesmo, 

pelos eventos visíveis, transformar o que quer que seja. 

Em contrapartida, se você está, realmente, no coração, então, aí sim, mas não passará pelo 

filtro do mental, isso será, diretamente, vibral. 

Não se esqueça de que você está na co-criação consciente, e que ela emana de você, mesmo 

se você não tenha, ainda, a atividade do Verbo Criador há, de qualquer forma, a consciência 

que segue os seus pensamentos e os seus dizeres. 

Então, com qual direito você vai violar a liberdade do outro, considerando-se como um 

informante ou um salvador? 

Aí, eu o convido a dar um passo para trás e ver, real e concretamente, o que isso quer dizer. 

Porque, se você está, totalmente, no coração, quer seja ao nível de seu comportamento, 

mesmo humano, quer seja ao nível vibral, portanto, que toca a supraconsciência, não são 

palavras que vão mudar o que quer que seja. 

Faz dois mil anos que Cristo anuncia isso, faz dois mil anos que os profetas previnem vocês 

dessa escatologia final. 

Dizer a verdade é uma coisa, mas assumi-la é outra coisa. 

Portanto, sejam vocês mesmos, quer seja naquele momento, quer seja quando da passagem 

da segunda Estrela, quando do Apelo de Maria ou de qualquer evento que se produza no 

físico, seu físico ou o físico ao seu redor, ou o físico global. 

Disseram-lhes que não havia outra escapatória que não o coração. 

Mas não o coração condicional, aquele que vocês poderiam ter com o ser amado, com a 

família, com os próximos, porque, se mesmo vocês, vocês são e vivem esse Amor 

incondicional, vocês não podem pretender que o outro esteja, também, no Amor incondicional. 

Ele é o que ele é, vocês são o que vocês são, e respeitem isso. 

Nós dissemos que a atribuição vibral estava terminada. 

Nós dissemos, também, que haveria as últimas graças, o Manto Azul da Graça, o 8 de 

dezembro, o Evento, o Apelo de Maria, a visão dos sinais celestes, tudo isso são sinais de 

Graça, mesmo se sejam sinais de terror para o ego. 

Tanto melhor, porque o ego aterrorizado, ele se desvanece. 

E, no limite, o importante não é qualquer evento que seja, é a finalidade do evento, qualquer 

que seja. 

Mas vocês sabem bem que a finalidade não é a mesma para cada irmão e cada irmã; a 

Liberação é um fato adquirido, mas a evolução é profundamente diferente. 

Por que você quer colocar todo mundo, seus próximos ou o conjunto da humanidade no 

mesmo cesto? 

Eu falei, longamente, de duas humanidades, você vê isso, todos os dias. 

Mas a Luz é Liberdade, então, em nome de que você quer interferir na liberdade do outro? 

Ame-o, e nisso, você não tem necessidade de palavras ou de informações, ou de explicações. 

Seja, cada vez mais, você mesmo, entre, cada vez mais, no Coração do Coração. 

Nós lhes demos, verdadeiramente, uns e os outros, os últimos elementos, se querem, que não 

são, propriamente ditos, ensinamentos, mas colocação na prática, de coisas simples: a 

respiração, o Kriya Yoga, a hiperventilação etc. etc. 

Se você faz isso, não tenha qualquer inquietação, porque não é você que fica inquieto, é a 

pessoa. 
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Não vá adotar estratégias, se posso dizer, de derivação. 

Você sabe, é muito conhecido, há pessoas a quem se anuncia que elas têm uma doença que 

vai pôr em jogo o risco de vida, muito rapidamente, e essas pessoas, de repente, descobrem-

se na vida, houve um choque, de repente, elas têm vontade de fazer o que jamais fizeram, elas 

vivem a urgência. 

Então, deixe viver a urgência a cada irmão e irmã, em função do que ele vive naquele 

momento, e não do que você vive, mesmo com sua Onda de Vida, seu Canal Mariano e todas 

as Presenças vibrais presentes em você. 

Mais do que nunca, isso é importante, hein? 

Fiquem na relação de amor e não na relação de pessoa, que arrisca induzir coisas detestáveis, 

tanto para o outro como para você, aliás. 

Você sabe, é terrível ter razão nesse mundo. 

Porque aquele que diz a verdade não procura ter razão, ele procura, simplesmente, dizer a 

verdade, é independente dele; ele não encontra qualquer vantagem ali. 

A única verdade é aquela do coração, e ela é atemporal, qualquer que seja a natureza dos 

eventos que estão aí. 

Vocês não desapareceram, todos, pelo menos? 

… Silêncio… 

Nós já esgotamos todas as questões? 

Aproveitem, porque é a última oportunidade de serem tagarelas, hein? 

 

Questão: dizem-nos para nada fazer, nada dizer… 

Para estarem, vocês mesmos, no coração. 

E, se eu ouço «como fazer?», há pontapés nos traseiros que se perdem. 

 

Questão: justamente, você poderia ajudar-nos como ficar no coração? 

Mas eu já disse isso milhares de vezes: desapareça da impressão de ser uma pessoa. 

Um coração não se preocupa com a pessoa, você ou o outro; não há «você ou o outro». 

Não é uma conduta moral «estar no coração», não é uma atitude ou um comportamento de 

silêncio com um grande sorriso feliz e entendido; isso quer dizer ser o mais simples possível. 

Não tente imaginar estratégias mentais, relacionais ou outras. 

O coração não tem necessidade de sua pessoa; e você é esse coração. 

O que quer que você vá, com sua pessoa, em função do que você vai dizer, do que vai 

praticar, isso vai mudar alguma coisa? 

Não. 

Portanto, o único conselho, efetivamente, é ser. 

Ser vivo. 

Não julgar, não projetar, não imaginar. 

Portanto, eu não posso dar mais coisas. 

Eu digo apenas, antes que você tinha, por exemplo, a autocura, você tinha o Kriya Yoga, você 

tinha a ativação das Coroas, se você as sente – portando sua consciência acima, isso basta, 

amplamente – não há mais necessidade de nada. 

Se você pensa que é preciso outra coisa, é a pessoa que pensa isso, mas não seu coração. 

Seja como uma criança. 
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Na humildade, na simplicidade, na transparência, no não julgamento, na não projeção. 

Não faça de nada, algo que lhe concirna. 

Isso poderia assemelhar-se a, como se chama isso…, aos acordos Toltecas; aplique os 

acordos Toltecas, mais do que nunca. 

Então, se você tem necessidade de respirar, respire; se você tem necessidade de cantar Opo-

machin, cante Opo-machin; se você quer acender uma vela, acenda uma vela; se você quer 

fazer dez Pai Nosso e uma Ave Maria, faça-o, se quer repetir um mantra, faça-o. 

Mas isso será apenas uma ocupação para encontrar o coração, é tudo. 

Eu o lembro de que o coração não tem necessidade de você como pessoa. 

Você é o coração. 

Seja, simplesmente, plenamente vivo, a cada minuto, plenamente presente. 

Não fique imaginando, projetando, cogitando. 

Viva, com intensidade, cada minuto como se fosse o último – é, aliás, o caso. 

Sejam inteiros e verdadeiros. 

Não se percam nas palavras, não se percam na necessidade de informar ou de manterem-se 

informados; de qualquer modo, isso estará em todas as rádios, portanto, não vale a pena. 

 

Questão: pareceu-me ver sardas nos Vegalianos, é exato? 

Então, aí, cara amiga, isso quer dizer que os Vegalianos apresentaram-se nus, não é bem isso. 

A menos que ele lhe tenha mostrado apenas uma parte de sua anatomia…, mas eu não quero 

detalhes. 

A questão era o quê, exatamente? 

 

Questão: os Vegalianos têm sardas? 

Não são, absolutamente, sardas, hein?, eles não têm a mesma estrutura de pele. 

Mas, efetivamente, para a sua visão humana, isso poderia ser verrugas, como vocês dizem. 

Porque, eu a lembro de que os Vegalianos, você os vê brancos com cápsulas escuras sobre os 

olhos. 

É a combinação de Luz que permite a eles evoluir aqui. 

Então, se você o viu sem a combinação, isso quer dizer que você deslocou até a casa dele. 

Você não quer que eu lhe dê o nome dele, quer? 

 

Questão: eu pensei muito nisso… 

Eu perguntaria quem é que se permitiu levá-la à casa dele. 

Isso pode criar problemas diplomáticos, hein? 

Não, eu estou brincando, é claro. 

 

Questão: estar no coração deveria bastar-se, por si só, no entanto, o patriarca de Vega 

disse para fazer a saudação de Órion quando dos reencontros que se poderia ter. 

Ele falava de reencontros humanos. 

Eu não vou tirar você das onomatopeias como banana, não é? 

Mas não são reencontros humanos. 

Será que você viu extraterrestres, ainda, na rua? 
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Não. 

 

Questão: é necessário fazer a saudação de Órion, no momento final? 

É muito simples. 

Se você se sente no coração ao ter um reencontro como esse, e que alguém, com uma 

aparência sinistra, e que lhe faça eriçar os pecos dos braços, eu o aconselho, de qualquer 

forma, a fazer a saudação de Órion, naquele momento. 

Dizem-lhe para estar no coração, sim, no desenrolar de sua vida comum, mas há 

circunstâncias, que é esse momento preciso – que ainda não chegou, eu lhes assinalo – que 

necessitará… 

De qualquer modo, se você está no coração, você sentirá pelo vibral, diretamente. 

Mas, se você está no coração como ideia, mas você não tem acesso à vibração, ao vibral, será 

melhor fazer a Saudação de Órion. 

E não se esqueça de que reencontrar um extraterrestre, fora alguns que se divertem a recebê-

los em casa, bem, é, de qualquer forma, um choque, um choque enorme, são formas que 

vocês não conhecem. 

Imagine que você encontrasse, na rua, uma aranha de um metro e meio de altura, de cor 

violeta; você vai dizer «eu fico no coração», mas o reflexo de sobrevivência, mesmo se a 

pessoa tenha superado, eu creio que as pernas vão tomar a dianteira, não é? 

O coração estará, ainda, à frente das pernas, elas estarão do outro lado. 

Aí, eu falei, anteriormente, de seu ambiente. 

Agora, quando você reencontrar…, aliás, se eles estão nus, e que eles têm outros objetivos, 

não é? 

Que não é sexual, eu não disse isso, mas que é de desvendar-lhe o que é, é diferente. 

Sobretudo, os Vegalianos, eles não se preocupam com essas histórias aí… de sexo. 

De qualquer modo, lembrem-se: vocês estarão, a maior parte de vocês, invisíveis. 

Ou vocês terão deixado esse corpo, e isso será um alimento envenenado para os Dracos, ou 

vocês estarão blindados, se posso dizer, por seu corpo de Eternidade e, portanto, invisíveis 

para eles. 

Você os verá. 

Agora, se há, em você, um reflexo de sobrevivência, sobretudo, se você porta o corpo físico, e 

que o reflexo de fuga produza-se, ou os arrepios de horror, porque há, de qualquer modo, 

formas que são da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, mas que são tão 

afastadas, eu diria, das linhagens estelares, tais como você pode vê-las, dos animais que você 

conhece que, aí, arrisca colocar – apesar do Amor total que você vai sentir – as pernas, elas 

vão, de qualquer forma, ter vontade de mudar de setor, se posso dizer. 

Portanto, nesses casos, sim, há um sinal de reconhecimento, que é uma onda de forma, como 

foi explicado. 

Mas não é o mesmo gênero de reencontro, não é? 

 

Questão: se encontramos extraterrestres «não gentis», a saudação de Órion faz eles 

fugirem? 

Ah sim! 

É um sinal de reconhecimento da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, que eles 

são incapazes de reproduzir, porque isso é uma tortura no coração deles. 
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Portanto, vocês mesmos, reproduzirem isso em face de um indivíduo desse gênero, isso vai 

torturá-lo. 

 

Questão: isso arrisca fazê-lo fugir? 

Bem, sim, isso o tortura, é ele que vai fugir correndo, muito rapidamente, ou fugir voando, muito 

rapidamente, isso depende. 

Ou fugir mordendo, isso depende qual tipo de animal você encontra. 

Tudo é possível, tudo. 

Mesmo o impossível torna-se possível. 

 

Questão: eu senti, subitamente, uma grande lufada de Amor, e eu ouvi a palavra 

Hercobulus. 

O que é isso? 

Hercobulus, é o quê? 

Ele era chamado «o grande Destroyer», por quê? 

Porque ele destruía o que era limitado, ele tentava restabelecer a Unidade. 

Portanto, é uma força de Amor, o que quer que isso provoque ao nível da Terra. 

Você sabe, se as embarcações de Sírius, da Fraternidade azul de Sírius está aí, é que eles 

estão certos do golpe deles. 

E nós também, aliás, agora. 

Portanto, é claro que vocês vão viver, cada vez mais, lufadas de Amor ligadas a esse planeta, 

e eu creio, mesmo, que entre os antigos «Coletivo do Um», há quem tenha recebido 

mensagens de Hercobulus – da consciência de Hercobulus – que eram, aliás, muito corretas. 

Portanto, é uma experiência antecipativa, eu diria, do que chega. 

 

Questão: os movimentos de Li Shen podem ajudar neste período? 

Sim, se você consegue ficar suficientemente estável para fazê-los. 

Eu o lembro de que a Terra oscila, e vocês também, vocês sentem oscilações interiores, por 

momentos. 

Vocês veem, efetivamente, que seu corpo não ocupa o mesmo espaço, eu diria, mesmo, que 

as percepções do limite corporal podem ser difusas agora. 

É perfeitamente lógico, vocês perdem tudo: a cabeça, o corpo; resta apenas o coração. 

Era o quê a questão? 

 

Questão: os movimentos de Li Shen… 

Sim, é claro, assim como a respiração. 

Mas eu creio que será mais rápido respirar muito rapidamente, sobretudo, se você foge de 

alguma coisa, do que fazer os movimentos harmoniosos de nosso querido Li Shen. 

Ao nível da hiperventilação, é preferível correndo. 

Não, estou brincando… 

 

Questão: por que as raças extraterrestres não livres viriam à Terra, ao mesmo tempo que 

aqueles da Fraternidade Galáctica, sabendo que é perigoso para elas? 

Perigoso por qual razão? 
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Questão: perigoso para a Luz? 

Sim, mas é um espaço de resolução, justamente, da confrontação aparente sombra/Luz, 

confinamento/Liberdade, portanto, elas vêm, elas também, recuperar o que elas têm a 

recuperar. 

Eu os lembro de que eles estavam em dimensões – a maior parte – intermediárias, seja 3D, 

seja 4D, mas não unificadas. 

Mas eu lhes disse, também, que os Vegalianos não veem o que não é luminoso, os anjos 

tampouco. 

Não nos vendo, eles não nos veem e nós não os vemos. 

Vocês sim, vocês estão na passagem. 

Portanto, é preciso, efetivamente, compreender que há os que vêm recuperar coisas…, das 

quais vocês não têm mais necessidade. 

 

Questão: eles não têm medo das embarcações de Luz? 

Eu creio que se os Arcontes tivessem medo, não teria havido seis ciclos antes de poderem ser 

liberados nesse Sistema Solar. 

Contrariamente à humanidade, eles não conhecem o medo, eles se nutrem de seu medo. 

Mas, se o medo nutre-os, é que, para eles, não é um veneno, é uma nutrição, as emoções; 

mas eles não têm emoções e, no entanto, eles se nutrem disso. 

Eles são ávidos, mesmo, do medo, portanto, não há razão alguma para que eles tenham medo, 

nem de nós, nem de vocês. 

Simplesmente, se você está no coração, eles não o verão. 

 

Questão: se bem compreendi, nossos Anjos da Guarda vão, em breve, estar 

desempregados? 

Perfeitamente. 

Vocês não têm necessidade de maus anjos, nem de Anjos Guardiões, vocês têm apenas 

necessidade de ser o coração, é tudo. 

E, além disso, nós estamos em vocês. 

Se vocês têm medo, ponham Miguel à frente, Miguel atrás, Miguel à esquerda, Miguel à direita, 

Miguel embaixo, Miguel em cima. 

Aí, vocês estão blindados. 

Porque, aí, a codificação vibratória não é mental, é uma codificação de Luz. 

E eu penso que, nesses momentos, de qualquer modo, para muitos de vocês, eu não vejo o 

que poderia fazer o medo, a partir do instante em que a alegria for experimentada com o Apelo 

de Maria, vocês estarão, também, sem medo. 

 

Questão: ter-se-ia podido pensar que a experiência do confinamento era uma 

experiência isolada. 

Por que há outros sistemas solares confinados? 

Ah sim? 

Quem pensa que é isolada? 
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Questão: ter-se-ia podido pensar. 

E por que se teria podido pensar isso? 

 

Questão: uma experiência basta. 

Em que você se baseia, fora o que há na cabeça, para imaginar isso? 

Qual elemento vivido permite-lhe afirmar isso? 

Ou discutir isso? 

Nós, é da vivência…, não para mim, mas para as histórias de diferentes sistemas solares 

confinados. 

Mas como você pode imaginar, estando confinada aqui, ir conhecer os outros confinamentos? 

 

Questão: qual é a finalidade dessas experiências? 

Mas não há nenhuma, é todo o problema. 

É uma aberração, é tudo. 

Aliás, Bidi matou-se em repetir-lhes, durante quanto tempo, que esse mundo era uma total 

trapaça? 

A alma, ela acredita que vai evoluir, que vai crescer na Luz, que vai aperfeiçoar-se. 

Sim, é claro, é o próprio princípio do confinamento, ou do que os fantoches disfarçaram 

chamando-o «a Queda». 

Mas não há queda, o Espírito sempre foi livre. 

Então, você imagina, você está no corpo de uma pessoa, você tem feito um caminho espiritual, 

e você crê que deve progredir. 

Mas o progresso concerne à pessoa, mas não ao que você é. 

E eu concordo totalmente, a experiência do confinamento – contrariamente ao que teria podido 

pensar, no plano histórico, Lúcifer – não fez crescer a Luz, isso fez crescer o medo. 

Então, é claro, haverá muitas pessoas, irmãos e irmãs bem intencionados, que vão falar-lhes 

de carma, que vão falar-lhes de desenvolvimento pessoal, e tudo mais. 

Elas estão, elas também, fechadas no confinamento. 

Vocês não têm, ainda, a possibilidade de apreender, integralmente – mesmo se sejam 

liberados vivos – essa noção de confinamento. 

Nós o temos explicado, de diferentes modos, mas vocês compreenderão isso, 

verdadeiramente, quando não forem mais limitados por um corpo. 

Vocês o compreenderão não pela via do cérebro, mas, diretamente, em sua vibração. 

O confinamento produziu-se segundo uma sequência específica de circulação de uma 

embarcação, que se chama, também, Nibiru, mas que é uma embarcação de sucata, que se 

desloca de mundo em mundo. 

E, quando o laço foi lançado em torno de um sistema solar… 

O laço é um movimento que remete a outro sistema solar, que toma velocidade e que vai a 

outro sistema solar. 

É uma contaminação de próximo em próximo, não geograficamente, mesmo ao nível espacial, 

mas ao nível dimensional. 

Mas isso recorre a coisas que, talvez, os cientistas poderiam explicar-lhes, mas, eu repito, 

seriam apenas explicações ou uma validação que seria, unicamente, empírica ou calculada, ou 

«matematizada», mas que não reflete, em nada, a verdade. 
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Aliás, Bidi disse: quando vocês vivem a Liberação, vocês ficam totalmente refratários, se posso 

dizer, a essas noções de sistemas solares, de dimensões, de entidades de Luz, de entidades 

Arcônticas e tudo isso. 

Vocês não são refratários, não porque vocês não o veem ou não o vivem, uma vez que vocês 

estão em um corpo, mas, quando vocês tenham encontrado a totalidade de quem vocês são, 

tudo isso nada é, é o cinema. 

Mas fizeram-nos esquecer-se de que era o cinema, simplesmente. 

 

Questão: esse Sistema Solar é o primeiro a ser liberado dessa maneira? 

Dessa maneira, isso quer dizer o quê? 

 

Questão: como isso vai produzir-se, proximamente. 

Não, isso se fez da mesma maneira em outros sistemas solares, felizmente. 

Simplesmente, ajusta-se, a cada vez, segundo as experiências cronológicas, se posso dizer. 

É por isso que nós gostamos muito de recrutamento, porque vocês não acreditam que eu vou 

voltar, ainda, a outro sistema solar, refazer o mesmo circo, hein? 

E vocês tampouco, aliás, para a maior parte. 

Eu creio que há os que vão dar grandes bananas [gesto ofensivo com o braço, manguito, em 

Portugal], como nos fez Bidi. 

 

Questão: a Liberação da Terra vai servir de jurisprudência para os outros mundos a 

liberar? 

A jurisprudência, com os Arcontes, é outro assunto, hein? 

Eles são muito perversos, mas nós também, na Luz. 

Hein, lembrem-se, a Luz não mente, jamais – mas, por vezes, é equívoco, eu tenho que 

admitir, sobretudo, a assinatura abaixo da folha de contrato. 

Portanto, é claro que a experiência de cada sistema solar que é liberado é importante. 

E, aliás, nossos irmãos arcturianos vigiam para que nada se perca do que é importante. 

Importante no sentido materialidade confinada. 

 

Questão: há, verdadeiramente, aranhas enormes que fazem parte da Federação de Luz? 

De momento, eu não vi, mas por quê? 

Você sabe, a vida é muito surpreendente. 

Uma consciência pode ser um átomo, pode ser um Triângulo, então, por que não uma aranha? 

Bom, eu sei, no inconsciente humano, a aranha dá medo, é por isso que eu tomei esse 

exemplo, aliás. 

Há insetóides, disseram-no, à época, também. 

Encontrar-se em face de uma espécie de louva-deus de dois metros de altura, que se tem em 

pé, isso tem o que dar medo, mesmo se você sinta o coração. 

Nessa dimensão eu falo, hein?, na qual vocês estão. 

 

Questão: essa bola metálica, que foi enviada às profundezas de nossa galáxia e que vai 

de um mundo a outro, não será, jamais, destruída? 

Ela não vai voltar? 
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Em geral, isso não é possível, porque é como no bilhar, se quiser: é preciso bater na bola no 

lugar certo para enviá-la, como se diz, «ad patres». 

De fato, não se envia ad patres, muda-se sua rota e muda-se sua direção. 

A Luz não destrói, jamais, o que quer que seja, não é possível, caso contrário, entra-se no jogo 

deles. 

Então, há dados muito precisos, irradiações que vocês nomeiam cósmicas, que vieram bater 

na bola, como uma bola de bilhar, mas de um quarto, para que ela mude de direção. 

Foi algo de muito fino que se produziu, em 15 de agosto de 2009. 

Portanto, a cada vez, se quiser, é como se houvesse um circuito impresso, que é obrigado a 

ser seguido pelos elétrons; aí, é a bola que segue circuitos impressos. 

Se o circuito impresso é interrompido, a bola, ela consegue o quê? 

Ela dá meia volta, ou enviam-na alhures, onde não há riscos, porque eles apenas podem 

confirmar sistemas carbonados, não sistemas de sílica ou, por exemplo, dimensões muito mais 

altas. 

Aí, o metal, as forças gravitacionais não têm qualquer efeito. 

Isso tem efeito apenas nos sistemas nos quais há sóis que são separáveis por atrações 

gravitacionais diferentes das condições normais de experimentação de mundos carbonados. 

Mas isso não pode existir em outras dimensões. 

E, mesmo ao nível carbonado, muito em breve, assim que tivermos aniquilado todos os 

circuitos, não haverá mais qualquer possibilidade do que quer que seja como confinamento. 

 

Questão: isso arrisca confinar outro sistema solar? 

De quê? 

 

Questão: a embarcação que foi banida. 

Não, certamente não, porque nos oitenta e alguns sistemas solares, mais da metade foi 

liberada. 

Dizem-me que se está em cinquenta e dois. 

Portanto, se quiser, você vê, em relação às últimas vezes em que eu havia dito o número, há 

um ano, eu creio, ou mais, talvez, eram quarenta e alguns, quarenta e sete ou quarenta e três, 

eu não me lembro mais. 

Mas isso quer dizer o quê? 

Que não há possibilidade nova de confinamento de um sistema solar carbonado que seria livre. 

Eles têm que vir ver do lado de Vega da Lyra, reservam a eles um super acolhimento. 

Aí, não serão mais partidas de bilhar, se eles vêm a Vega, será o agitador. 

Isso vai fazer como no bilhar elétrico, você sabe, a bola que se move por toda a parte. 

Vai-se jogar no fliperama com eles. 

 

Questão: Há seres nessa bola? 

No interior, sim. 

No interior sim, é claro, e eles deixaram vestígios, são aqueles a quem chamaram os 

Annunakis, que nada têm a ver com os Nephilim, com os pseudo anjos decaídos. 

É melhor do que Star Wars, hein? 
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Questão: esses Annunakis, esses Arcontes, eles são, igualmente, oriundos do que está 

antes do Verbo e antes da Luz, o que se chama o Absoluto? 

Perfeitamente, nenhuma consciência pode ser isenta dessa mesma origem. 

 

Questão: então, o Absoluto, o que é antes da Luz, poderia parar todos esses jogos? 

Mas por que você quer que se pare, que a Fonte interrompa a experiência de consciência? 

A experiência de consciência, ela é sem fim; a única coisa que é contrária à Luz é o 

confinamento. 

Mas vocês verão, por si mesmos, vocês serão livres de ir passear e de ser o que quiserem. 

Porque vocês consideram, a partir de seu ponto de vista, aí onde estão, liberados ou não 

liberados, que o Absoluto é um lugar ou um espaço, concorda? 

É o que está na base de todos os mundos e de todas as dimensões. 

Sem Absoluto e sem Luz não há qualquer vida possível, mesmo para aqueles que os privaram 

da Luz, mesmo se eles se nutram, agora, de medos e de emoções. 

Se não houvesse Luz neles, eles não estariam, mesmo, vivos, no sentido «manifestação da 

consciência». 

É um ato voluntário que eles fizeram. 

Nenhum outro mundo, exceto os mundos «distos», como nós os chamamos, ou seja, os 

mundos carbonados, pode ser confinado. 

Porque a estrutura e a organização da consciência não é, absolutamente, a mesma no carbono 

e além. 

Os últimos seres livres que houve sobre a Terra, e deus sabe que houve, há vinte milhões de 

anos, foram os famosos Nephilim, os Gigantes, que iam e vinham a partir da morada de 

Eternidade deles a essa morada limitada, em toda liberdade. 

Mas tudo provém do Absoluto. 

Eu os lembro, de qualquer forma, que aqueles a quem se nomeia os Arcontes ou os Dracos 

são seres extremamente importantes na experiência da própria consciência, qualquer que seja 

a dimensão. 

Portanto, não imaginem que haja um castigo com um deus vingador ou uma luz vingadora que 

vá precipitar esses seres no inferno. 

A Luz não pode fazer isso, é impensável. 

Sem isso, não haveria respeito da liberdade de criação. 

A criação é infinita, ao nível da consciência, mas é o mesmo Absoluto. 

Restam dez minutos. 

Então, nós vamos fazer um pouco de silêncio, e vamos instalar-nos no coração, além das 

histórias de Arcontes, de Arcanjos e de velhos anciões, ou de pessoas humanas, ou de 

manchas de leopardo na pele. 

Então…, bem, eu nada mais tenho a dizer. 

Então, eu lhes transmito as minhas bênçãos, ao mesmo tempo permanecendo em vocês ainda 

dez minutos, nove agora. 

Então vamos. 

… Silêncio… 

Bem, caros amigos, eu lhes restituo a sua liberdade. 

Até mais tarde. 
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MARIA – 18 de Dezembro de 2015 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. 

Filhos da Alegria e do Amor, onde quer que vocês estejam hoje, dignem-se receber as minhas 

homenagens de Mãe, de irmã e de Luz idêntica à sua. 

… Silêncio… 

Eu venho entre vocês para dar-lhes os últimos elementos úteis à sua Ascensão que está em 

curso. 

Esses elementos concernem, é claro, ao conjunto de mecanismos de sua consciência que se 

modifica, hoje, de modo cada vez mais visível. 

Eu não voltarei a essas alterações que se produzem, nesse momento mesmo, concernente ao 

tempo e ao espaço, aquele de seu corpo, aquele de sua consciência, como aquele da Terra, 

que se modifica, profundamente, nesse momento mesmo. 

Eu nada vou dizer-lhes mais do que eu pude dizer há pouco tempo, mas, simplesmente, fiquem 

atentos ao que se desenrola em sua vida, tanto em si como ao seu redor, não para ali procurar 

elementos de resposta, não para tentar transformar o que quer que seja, mas, bem mais, para 

convidá-los a ali viverem a Graça. 

Na desordem atual, a transformação que isso representa, quer seja para a consciência como 

para o corpo físico – da Terra como para o seu – vocês vão dar-se conta, se já não foi feito 

completamente, que não há outra possibilidade que não a de viver e aquiescer ao Amor, não 

tal como vocês pensam nele, não tal vocês o imaginam, mas, bem mais, tal como ele se vive, 

em cada sopro, agora. 

A partir do instante em que vocês se colocam em sua eternidade, e deixam essa eternidade 

efusionar-se e infusionar-se em sua vida, em sua consciência, a injunção da Luz vai 

transformar-se, se já não foi feito, em um apelo definitivo, aquele no qual nunca mais vocês 

poderão duvidar nem esperar o que quer que seja mais que não o que vocês são, ignorando, 

mesmo, circunstâncias desse mundo como circunstâncias de sua própria vida, em sua 

linearidade, tal como vocês a tinham vivido anteriormente. 

Hoje a Luz vem, a cada sopro, à periferia de seu ser, como no interior de seu ser, e todas as 

circunstâncias que se desenrolam em vocês e ao seu redor estão aí, em sua vida, apenas para 

assentá-los, ainda mais, em sua eternidade. 

É nessas circunstâncias que será ouvido meu Apelo. 

É claro, o que lhes é dado a viver, quer seja individualmente como coletivamente, pode 

representar, eu diria, uma forma de terror ou de dor para o que corresponde à marcha linear do 

tempo. 

Não se esqueçam de que vocês saem do tempo, tal como o concebem, mas, também, do 

espaço, tal como o concebem e viviam-no até agora. 

Há, portanto, um convite permanente para a Graça, para a Luz e para a Alegria. 

Esse convite pode, no entanto, traduzir-se, em vocês, por momentos de resistência, que é 

devido, em definitivo, apenas ao desconhecimento do que pode restar de sua pessoa, do que é 

a totalidade da Luz em manifestação, em encarnação, tanto nesse mundo como em seu corpo. 

As circunstâncias de suas vidas não serão, jamais, mais adequadas e mais úteis à sua 

instalação em sua eternidade, o que lhes dá, então, a viver uma Ascensão na qual nada pode 

nem resistir nem prender-se ao que vocês são, na eternidade. 

É isso que vocês vivem, uns e os outros, onde quer que estejam em sua vida, onde quer que 

estejam em seu mundo. 
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Os mundos de Luz instalam-se em vocês, ao seu redor, o que lhes dá, efetivamente, a ver, por 

vezes, o que poderia parecer, à primeira vista, como exatamente ao oposto da Luz. 

Mas se vocês vão além das aparências, além do que lhes dita sua consciência comum, se 

permanecem calmos, se permanecem tranquilos, se voltam sua consciência, unicamente, para 

o que se desenrola ao centro de seu ser e em seu peito, então, todo o resto vai, efetivamente, 

desaparecer como por encantamento. 

Mas vocês sabem bem que não é um encantamento, mas a estrita verdade da Luz em 

revelação. 

A vida convida-os, portanto, cada um de vocês, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, 

a viver essa fusão com a Eternidade. 

Assim, não reclamem contra qualquer das circunstâncias de sua vida, de seu corpo ou da 

própria sociedade, ou dos próprios países, porque todas essas resistências, em definitivo, são 

apenas oportunidades, sempre maiores, de voltar-se para si mesmos, de encontrar a fonte, 

concreta, e de maneira definitiva, de sua própria luz que é Luz. 

Vocês vão aperceber-se, se já não é o caso, de que vai tornar-se cada vez mais difícil trabalhar 

como de costume ou como vocês tinham o hábito, e cada evento e cada circunstância de sua 

vida vai fazê-los posicionar-se ou na resistência à Luz, ou na aquiescência definitiva à Luz. 

A cada ocasião, a cada circunstância, a cada dia e a cada hora que passa, é-lhes oferecida 

uma multidão de graças – mas essas graças não são consagradas à pessoa – e consagradas, 

prioritariamente, é claro, à sua eternidade, ao seu fortalecimento, à sua manifestação na 

encarnação, sua revelação. 

E isso não depende de vocês, isso depende apenas de sua capacidade para ir, ainda mais 

profundamente, em si, atravessar o que pode, ainda, parecer serem obstáculos, obstruções. 

Não se interessem por isso. 

Vão, ainda e sempre, mais profundamente, segundo as injunções da Luz, segundo a Ação de 

Graça que se revela em sua vida, ou segundo, mesmo, as resistências que podem, ainda, 

estar presentes. 

Não se atrasem no que faz apenas passar e que passará, mas atrasem-se, sim, ao invés disso, 

nos elementos ainda pontuais que não passarão, jamais, porque eles são sua eternidade. 

Isso não demanda de vocês qualquer esforço, bem ao contrário, mas sim, doravante, um 

relaxamento completo de tudo o que fazia seu quotidiano, de tudo o que fazia com que a vida 

continuasse, como vocês poderiam dizer, com bom humor. 

As injunções da Luz tornam-se cada vez mais penetrantes, e vocês sabem que, em relação a 

isso, há apenas duas reações possíveis: o medo ou o Amor. 

O conjunto de tecidos sociais da sociedade mostra-lhes exatamente a mesma coisa. 

O que está corrompido deve morrer, o que é efêmero deve desaparecer, apenas deve 

permanecer o inabalável da Liberdade, da multidimensionalidade e da Alegria. 

Todo o resto – eu digo, sim, todo o resto – dissolve-se e desagrega-se, nesse momento 

mesmo. 

Não tenham medo de nada, porque vocês têm, em si, a força e todas as forças necessárias e 

úteis para atravessar isso. 

Nesse sentido, a imperiosidade atual da Luz faz apenas traduzir isso: fazê-los ir sempre mais 

profundamente, ao mais próximo do que vocês são na eternidade, e deixá-la manifestar-se, 

desvendar-se, inteira e completamente. 

Aí está o estado de Graça, ele não está na resiliência de uma problemática, qualquer que seja, 

nem na solução de um problema, qualquer que seja. 
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A Inteligência da Luz é tal, sua repartição e sua distribuição ao conjunto da Terra torna possível 

uma multidão de graças para cada um de vocês. 

Não há esforço, há apenas que se reconhecer a si mesmos, reconhecer-se não na história de 

uma pessoa, não nos eventos felizes ou infelizes, mas, cada vez mais exclusivamente, eu diria, 

em sua eternidade, na alegria e na graça do Amor e da Luz, que são sinônimos da verdadeira 

Liberdade. 

A Liberdade não se pode comprar, ela não se pode vender; é o mesmo para a Luz. 

Ela está em vocês, na totalidade, pronta a jorrar e a tudo invadir, se já não foi feito. 

Isso demanda de vocês nada mais do que ficarem atentos, não ao que se desenrola na tela da 

consciência, na tela de sua vida ou de seu corpo, mas, bem mais, ao que se produz, 

justamente, quando tudo isso desaparece. 

Quando há, realmente, essa rendição sem qualquer condição ao Amor que vocês são, então, 

nada mais se opõe ao Amor, nada mais se opõe à Graça e nada mais se opõe, tampouco, à 

sua Ascensão. 

Aliás, inúmeros de vocês começam a viver fenômenos que jamais foram descritos na superfície 

dessa Terra, nem, mesmo, no que nós lhes temos transmitido para dirigi-los, se posso dizer, 

para sua eternidade. 

Inúmeros sinais manifestam-se à sua consciência, quer seja ao nível do corpo, quer seja em 

suas interações com uns e os outros e quer seja, mesmo, na tela de sua consciência – quer 

sejam saídas do tempo, saídas do espaço convencional, quer seja por mecanismos mais 

íntimos que os fazem descobrir que vocês não são, realmente, o que acreditam ser, mas, ainda 

bem mais, do que vocês teriam podido imaginar ou projetar. 

Mas, para isso, é preciso, efetivamente, nada mais projetar e nada imaginar, terem-se cada vez 

mais disponíveis para sua eternidade. 

Vocês sabem, houve experiências da consciência que foram realizadas durante anos, houve 

apelos da Luz e, depois, houve a atribuição vibral, as injunções da Luz. 

Hoje, eu diria que se trata de uma evidência da Luz. 

É essa evidência que vocês devem ver, e vocês não a verão agindo em qualquer ação, mas, 

bem mais, colocando-se, aí onde vocês estão, acolhendo-a, esvaziando-se do que não é 

vocês, não por um ato de vontade, mas instalando-se no aqui e agora, no eterno presente, 

porque as graças não podem ser distribuídas alhures ou de outro modo que não no instante 

presente. 

A Alegria, o Amor, a Liberdade encontra-se aí, agora, e encontrar-se-á, cada vez mais 

exclusivamente, nesse nível. 

Quaisquer que tenham sido as ajudas que lhes tenham sido aportadas, os reencontros com a 

Luz que vocês têm vivido, quer seja com os Elementos, com os povos da natureza, com irmãos 

e irmãs na carne, tudo isso vai parecer-lhes, eu diria, mesmo, supérfluo, porque há uma 

evidência que surge no interior de vocês. 

Essa evidência nada tem a ver com tudo o que é conjuntural, nada tem a ver com o que é 

efêmero. 

É nesse posicionamento que vocês adotam agora que vocês podem, cada um de vocês, ver o 

que pode, ainda, resistir e opor-se à verdade da Eternidade. 

São, de algum modo, as últimas oportunidades de darem-se conta, de posicionar-se, de 

aquiescer ou não à verdade do Amor e da Luz que se estabelece nesse mundo. 

A Terra ascensiona, vocês sabem. 
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Existem inumeráveis sinais disso, nos vocês olham, a partir da loucura dos homens até o amor 

dos homens, passando pelos Elementos ou, ainda, por sinais cósmicos inumeráveis, que estão 

às suas portas, hoje, e, portanto, alguns já são manifestados a grupos de humanos. 

Meus filhos bem amados, eu nada venho revelar-lhes mais do que isso. 

Cada dia que sua vida vive nesse mundo, cada dia que se desenrola e revela-se nessa 

interação entre o efêmero e o Eterno deve vê-los tornar-se cada vez mais firmes na verdade da 

Luz, do Amor e na humildade dessa verdade. 

Lembrem-se de que não há esforço a fornecer. 

Não é mais tempo de procurar – e ainda menos do que anteriormente – explicações, coisas 

fora de vocês, porque tudo, e de maneira irremediável, está, agora, inscrito em vocês e 

revelado em vocês. 

O conjunto de chaves vibrais, o conjunto de circuitos vibrais, também, está, doravante, 

concluído no plano coletivo. 

Olhem bem no interior de si, olhem, realmente, o que vocês são, o que é independente de 

qualquer circunstância, de qualquer idade, de qualquer relação, de qualquer questão ou, 

mesmo, de qualquer evidência. 

Vão além do que já apareceu e vão, firmemente, ao Coração do Coração, para esse 

desconhecido que pode, ainda, aterrorizar alguns de vocês. 

A potência da Luz é tal, que o Choque da Humanidade, no momento em que ele se apresentar 

de maneira coletiva, terá impactos moderados, não no aspecto geofísico da Terra, mas no que 

eu chamaria a consciência coletiva do conjunto de consciências presentes sobre a Terra. 

Eu poderia dizer, de outro modo, que os momentos os mais difíceis não são depois, mas eles 

são agora. 

Através do que vocês aceitam ver ou não ver, em vocês, entregar à Luz ou não, daí decorrerá 

o resto, e esse resto, vocês sabem, será anunciado pelos sons do Céu e da Terra. 

Se vocês se encontraram, real e inteiramente, nada mais do que é exterior pode vir agitar ou 

perturbar sua Luz. 

Nenhum evento de seu próprio corpo, nenhum evento desse mundo pode tocar o que vocês 

são. 

Disso, vocês vão se aperceber, de maneira cada vez mais flagrante e cada vez mais rápida, se 

já não foi feito. 

Então, eu venho, ainda, dizer-lhes mais uma vez, meu Amor, minha inabalável Presença. 

Eu venho dizer-lhes, ainda uma vez: deixem-se banhar na alegria do Amor e na alegria da 

Liberdade. 

Nada temam, quer seja para esse corpo, quer seja para o amanhã, quer seja para os 

mecanismos celestes que se põem a caminho. 

Mas eu não lhes digo isso para convencê-los, mas, simplesmente, para dizer-lhes que tudo 

está em vocês, mais do que nunca, e que se mantém, em vocês, sua Presença Eterna, com o 

conjunto de codificações de Luz ativada, pronto a jorrar como Espírito do Sol, Cristo Solar e 

Filho do Sol. 

Isso apenas espera vocês, independentemente, mesmo, de qualquer momento coletivo, que 

está inscrito em um futuro extremamente próximo. 

Mas, através disso, não procure data, se não é a urgência para encontrar-se e descobrir-se, 

inteiramente, na verdade de sua Luz. 

Sua Presença é, doravante, quase física, para aqueles de nós que têm essa função ao nível do 

processo e do desenrolar da própria Ascensão. 
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Em vocês, também, a injunção da Luz faz-se, eu diria, cada vez mais fina, cada vez mais 

potente, mas, também, cada vez mais precisa, o que os leva a iluminar o que não havia podido 

ser, ainda, iluminado, o que os leva, como eu disse, a depositar todas as armas, do combate, 

da luta, da oposição, para entrar, diretamente, aqui mesmo e agora, em sua eternidade, não 

mais por momentos, não mais por estados, mas de maneira definitiva, porque é aí que se 

encontra a solução para tudo o que pode apresentar-se à sua consciência, à sua vida e a esse 

mundo. 

E nisso, a Graça trabalhará, sempre, de modo cada vez mais explosivo, se posso dizer, o que 

dá fulgurâncias cada vez mais evidentes. 

E, mesmo se o que resiste, em vocês, apareça, também, cada vez mais evidente, não se 

inquietem com isso. 

A Luz é um bálsamo, a Luz é curadora, a Luz é iluminadora, ela ama. 

É o que vocês são, todo o resto tem apenas um tempo. 

É essa Eternidade que lhes é oferecida agora, nos últimos tempos da Graça, que precedem o 

meu Apelo e os sinais celestes. 

Aperfeiçoe cada dia como se amanhã vocês não pudessem mais estar aí. 

Aperfeiçoem cada minuto como se, no minuto seguinte, vocês não estivessem mais aí. 

O que é que não está mais aí? 

Sua pessoa, mas não a Vida, mas não o Amor. 

O Amor e a Vida estão, justamente, aí porque a pessoa não está mais aí. 

É isso que vocês constatam e vivem, mesmo se isso se faça, ainda, por alguns sobressaltos ou 

algumas interrogações. 

Vão à frente de si mesmos, abram-se a si mesmos, inteira e totalmente. 

Porque a Luz, agora, não, unicamente quer vocês inteiramente, mas os quer em manifestação 

de Luz na superfície desse mundo, independentemente de qualquer consideração de pessoa, 

de história, de linhagem, de origem ou de futuro. 

A Eternidade desvenda-se, agora, então, o que pode fazer o resto? 

O que pode fazer a dor, a falta, a dificuldade e, mesmo, a satisfação dos desejos, quaisquer 

que sejam? 

Assim, eu venho dizer-lhes que, mais do que nunca, nos dias que se desenrolam agora, 

qualquer que seja a desordem do mundo ou a desordem de sua pessoa, há, em vocês, a 

totalidade da Luz, a totalidade da consciência vibral, a totalidade do Absoluto, que se têm no 

limiar de sua própria consciência. 

Sejam espontâneos, sejam verdadeiros e sejam, sobretudo, cada vez mais lúcidos, a cada 

instante, a cada sopro, não das circunstâncias de sua vida, mas dessa Eternidade. 

A Eternidade deve, de algum modo, tomar todo o lugar de sua consciência, e é exatamente o 

que está acontecendo. 

Vocês veem isso? 

Vocês o vivem? 

Quanto àqueles de vocês que estariam, ainda, nos medos ou em projeções de qualquer futuro, 

mesmo em relação ao Evento, eu venho dizer-lhes: esqueçam-se disso, porque o Evento 

também está em vocês, ele está na porta de seu coração. 

Então, para nada serve olhar a tela do mundo, se vocês não olham a tela de seu coração, para 

fazer desaparecer toda tela. 

Lembrem-se de que isso será cada vez mais fácil para a eternidade e cada vez mais difícil para 

o efêmero, o que lhes dá a ver que a Vida é Una e Amor, e que, mesmo o efêmero e o Eterno, 
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finalmente e em definitivo, ao juntarem-se à sua eternidade, põem-nos, se posso dizer, no 

mesmo banho vibral e no mesmo banho ascensional, mas despojados de toda inquietação, de 

todo medo ou de toda necessidade de antecipar o que quer que seja. 

Lembrem-se de que a fonte de seu coração é, efetivamente, seu próprio coração. 

Até agora, a relação era extremamente importante. 

O Arcanjo Anael, como Arcanjo da Relação e do Amor, exprimiu-lhes isso, de diferentes 

modos, acompanhando-os no curso desses anos. 

Mas, hoje, além da relação, há o que eu nomearia a relação última de seu coração ao seu 

coração, que efetua o último basculamento e reversão da Terra, como de sua consciência. 

Tudo isso está inscrito em vocês e atualiza-se em vocês. 

Então, olhem, em si, o que é resiliente e olhem, em si, o que está sofrendo – e deixem o que 

está sofrendo. 

Procurem o apoio de sua Luz, procurem a relação com sua própria Luz, porque ela está aí. 

Não há que procurar muito tempo, há apenas que dar-se conta dessa evidência, dessa 

verdade. 

E, ao viver isso, vocês constatarão, facilmente, que não pode existir outra verdade ou 

alternativa. 

Eu venho convidá-los, portanto, a ser Amor, permanentemente, em face de qualquer situação, 

de qualquer pessoa ou de qualquer relação que seja. 

É tempo, agora, de deixar o fogo total, esse Fogo de Amor devorador, emanar de seu ser, do 

que vocês são, e vir transmutar tudo o que deve sê-lo e que não foi, ainda, transmutado, em 

sua escala individual, mas, também, coletiva. 

Eu os lembro de que o ser humano não é, jamais, tão resiliente, como nos momentos em que 

há dúvida e sofrimento, porque é nessas circunstâncias que a humanidade reencontra seu 

caminho como irmão e irmã, confraternizando de amor e aportando sua ajuda, aportando seu 

Amor e sua Presença, sem nada pedir, sem nada controlar, sem nada esperar. 

Sejam pacientes e sejam gentis consigo mesmos, em sua Eternidade. 

Vocês observarão que, assim que vocês vivam isso, de maneira importante, que pouco a 

pouco, ou de maneira fulgurante, instalam-se, em vocês uma fé total e uma confiança e uma 

consciência absolutas na verdade do que vocês vivem ou vão viver. 

Não se esqueçam, também, como lhes foi comunicado, que não há explicações a fornecer nem 

ao seu redor nem em vocês, porque a Luz é a explicação. 

Então, basta, simplesmente, deixá-la emergir, deixá-la viver-se, entre todas as relações. 

Cristo também está aí, em toda relação como em toda confrontação, no interior de vocês ou 

nesse mundo. 

Então, é claro, nós não somos responsáveis pelas interpretações de uns e dos outros, 

concernentes a eventos que se desenrolam no plano histórico dessa Terra. 

Mas lembrem-se de que, além da história e de que além das profecias, há a Promessa e o 

Juramento, há o reconhecimento do que vocês são na eternidade e não o que vocês são em 

uma pessoa, mesmo em um carma ou determinadas reencarnações. 

A Liberdade, vocês sabem, nada tem a ver com isso, o Amor tampouco. 

O Amor queima tudo o que pode ser vínculo, e esse Amor é emanado de vocês, ele «é» vocês. 

Mais do que nunca, isso se conscientiza, mais do que nunca, isso se vive, ou mais do que 

nunca, em outros casos, há resistência. 

Mas é sempre a Luz que está no trabalho. 
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Em caso algum, as elucubrações do mental humano, ou para aqueles de vocês que tentariam 

fazer encaixar profecias, mesmo se elas sejam reais, o mais importante não é isso. 

São apenas sinais que lhes são dados a ver na tela de sua consciência, que assinalam o que 

se desenrola, mas, certamente, não a finalidade que é Verdade, Beleza, Luz, Amor e 

incondicionalmente. 

Fixem-se nisso, porque isso não é amanhã, nem mesmo após as Trombetas, nem mesmo 

após o meu Apelo, nem mesmo durante os cento e trinta e dois dias, mas desenrola-se já, 

agora, para vocês. 

Nada mais esperem, nem do mundo, nem de ninguém, nem, mesmo, de vocês mesmos. 

Deixem, simplesmente, emergir o que emerge, deixem, simplesmente, ser a verdade do Amor. 

Cada um de vocês que escutará, que lerá o que eu lhes disse, lembrar-se-á disso, no momento 

vindo, se ele ainda não veio. 

Alguns de vocês, efetivamente – muitos de vocês, mesmo – apenas poderão ser despertos no 

momento de meu Apelo, mas isso não tem importância agora. 

Vivam o que vocês têm a viver, vivam sua eternidade aqui mesmo, nesse mundo. 

Não há mais obstáculos, não há mais resistências, em cada um de vocês, outros que não 

aqueles que vocês mesmos colocam por erro, por hábito, por dificuldade, ainda, para ver, de 

maneira evidente, o que releva, por vezes, do efêmero, por vezes, da Eternidade, que pode 

levar, por vezes, a uma interrogação. 

Mas lembrem-se de que a solução, a resposta tornar-se-á cada vez mais inscrita na verdade 

de sua consciência. 

Quaisquer que sejam suas relações entre vocês, quaisquer que sejam suas relações entre 

vocês e nós, quaisquer que sejam seus contatos com os povos da natureza ou alguns povos 

extraterrestres, tudo isso são apenas pretextos, que os levam a colocar-se no estado de Graça 

e a ali colocar-se, de maneira irremediável e definitiva, sem, mesmo, levar em conta o que 

pode acontecer a esse corpo e a esse mundo, porque vocês sabem que não são nem esse 

corpo nem esse mundo, não porque vocês teriam praticado o que foi nomeado, há um tempo, a 

refutação, nem, mesmo, vivência do Si, mas como a evidência do que está aí. 

Progressivamente e à medida que inúmeros irmãos e irmãs na carne derem-se conta disso, 

tornar-se-á cada vez mais fácil para os outros. 

Haverá uma espécie de contágio, que precederá, imediatamente, o meu Apelo. 

É claro, haverá intuição e premonição do que vai desenrolar-se, porque, até agora, isso lhes 

havia sido escondido, não pela sombra, não pela Luz, mas pelas próprias circunstâncias da 

chegada da Luz. 

Hoje, esse não é mais o caso, há apenas que reconhecer-se, há apenas que colocar-se, há 

apenas que acolher, há apenas que ser. 

E isso não depende de sua pessoa, isso não depende de sua idade, nem de sua felicidade, 

nem de sua infelicidade, porque isso não se refere a nada desse mundo. 

Quando vocês tiverem, realmente, vivido isso de maneira definitiva, então, nada mais poderá 

tirá-los da Alegria, nada mais poderá tirá-los da Verdade, antes, mesmo, de meu Apelo. 

E isso será uma constante, no momento de meu Apelo, mesmo se vocês saibam que o 

caminho de cada um seja diferente, porque cada um é livre de estabelecer-se onde quiser, não 

segundo seus desejos pessoais, mas onde o quer sua alma, se ela existe, e onde o coloca seu 

Espírito, diretamente. 

O resto aparecerá a vocês, cada vez mais, como disparates e ocupações, elementos que não 

têm mais lugar em sua vida, eventos que não têm mais impacto, também, no que vocês são. 

E aí, vocês saberão, irremediavelmente, que vocês ali estão. 
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E quanto mais vocês forem, individualmente, a vivê-lo, mais observarão que é, também, o 

momento de meu Apelo. 

Tudo isso traduz, é claro, o desenrolar do que havíamos falado, uns e os outros, há numerosos 

anos, e anunciado por inúmeros profetas. 

Lembrem-se de que nada há a salvar, nem ninguém, há apenas que tornar viva a evidência do 

que vocês são e a evidência de sua Liberdade. 

A Luz, por si mesma, sabe o que vocês são, e por si mesma, dissolve as resistências. 

O que quer dizer, também, que vocês não têm mais necessidade de recorrer à sua própria 

pessoa, em sua história, em suas memórias, aos seus conhecimentos, quaisquer que sejam, 

porque a Luz é toda potência e, como eu disse, ela é a resposta e a solução. 

Não haverá qualquer outra. 

Quer vocês sejam suportados pelos Vegalianos, quer sejam liberados, definitivamente, antes 

dos cento e trinta e dois dias, quer sejam reagrupados em alguns lugares, quer estejam na 

resistência, pouco importa, porque o mesmo destino espera cada filho da Terra, no momento 

final: a Liberdade. 

A Liberdade não é efetiva, ainda, pois a dimensão terceira ainda está aí. 

Mas a Liberdade interior, sim, a Liberdade do Amor, sim. 

Ela está plenamente aí, plenamente ativa. 

O resto seguirá. 

É essa certeza que vai instalar-se em vocês, se já não é o caso. 

Nós os acompanhamos, sempre, mas olhem o que seu corpo vibra, olhem o que seu coração 

diz. 

Olhem sua consciência de hoje, em relação àquela de há um ano. 

Olhem, uma última vez, atrás de vocês, e vejam a mudança e as mudanças que se produziram. 

Isso vocês não podem negar, qualquer que seja seu posicionamento hoje. 

Nessa tranquilidade, daquele que aceita ver-se e ver o mundo, sem julgar, sem condenar, sem 

extrapolar ou sem projetar, ele, então, encontrará a verdade do Amor, na totalidade, antes, 

mesmo, de meu Apelo, a cada minuto de sua vida, a cada olhar portado e a cada palavra 

pronunciada. 

Eu nada vou pedir-lhes mais do que estarem aí, vivos, portadores do que vocês aceitaram 

portar e, também, sobretudo, do que vocês são, em verdade. 

Todo o resto fará apenas passar, e vocês ali não anexarão a mínima importância, porque 

saberão, concretamente – não por uma crença, não por um conhecimento, mesmo não por 

uma experiência, qualquer que seja, mas de modo o mais íntimo e o mais direto – que vocês 

são Amor e nada mais, mesmo se sua vida diga-lhes o inverso, neste período. 

É isso que há a reconhecer e a viver. 

Inúmeros elementos foram-lhes dados pelos Anciões, as Estrelas e eu mesma, concernentes a 

este período. 

Não vejam, aí, simplesmente, uma festa, embora ela tenha sido desviada, vocês sabem, mas 

vejam, sobretudo, o renascimento e, sobretudo, a Ressurreição, porque vocês estão na fase de 

renascimento e de ressurreição, quer vocês o vejam ou não, quer aceitem-no ou não. 

É isso que é preciso reconhecer. 

Todo o resto desenrolar-se-á sem intervenção de sua parte e no maior dos contentamentos, 

nos maiores contentamentos e da serenidade, também. 

É, aliás, a serenidade que deve marcá-los, hoje. 
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Porque, quanto mais vocês estão na alegria e mais estão no Coração do Coração, mais a 

serenidade está aí, o que lhes dá o que é necessário para fazer o que há a fazer, mas, bem 

mais, para ser o que vocês são. 

Tudo o que vocês vivem, nesse momento, onde quer que vocês estejam, eu repito, é apenas o 

reflexo da instalação de sua Liberdade. 

Nada mais há do que isso. 

Vocês o veem? 

E, sobretudo, vocês o vivem? 

O Manto Azul da Graça, quer vocês o percebam ou não, depositou-se sobre seus ombros. 

É isso que reforçou, ao mesmo tempo, as confrontações, as resistências ou o acesso à Graça, 

segundo sua pessoa estivesse à frente ou não. 

Nutram-se do Amor que vocês são. 

Nutram-se do Amor que emana de seu ser. 

Nutram-se do Amor dado por seus irmãos e suas irmãs, mas, também, pelas resistências que 

lhes dão a ver o que há a ver. 

Suas necessidades fisiológicas, como vocês constatam, estão profundamente diferentes. 

Eu não voltarei às questões alimentares, de sono ou as diferentes normas fisiológicas, mas 

cada um de vocês é impactado, o que os leva a reconsiderar suas diferentes necessidades e a 

recolocar isso em relação à sua eternidade. 

O que vem é Amor, o que está aí é Amor, e o que estará aí será, também, Amor. 

Assim, o Amor terá apagado o medo e os medos, quaisquer que sejam. 

Lembrem-se de que, no momento em que os sons do céu chamarem vocês, assim como no 

momento em que eu me dirigirei, intimamente, a cada um de vocês, o que predominará será a 

alegria ou o terror, mas tanto um como o outro nada serão em relação à beleza do Amor 

revelado em vocês durante a estase. 

Então, eu lhes peço, solenemente, se aceitam a minha palavra e meu Verbo, para, cada vez 

mais, reencontrar-se em si mesmos, nutrir-se do que vocês são, na Eternidade, atribuir a maior 

importância ao que vocês são, na Eternidade, porque o tempo do basculamento chegou, da 

Última Reversão, aquela da Ascensão, aquela da Liberação e da Liberdade. 

Você que me lê, você que me escuta, em nada mais creia do que o que diz seu coração, em 

nada mais creia que não na Eternidade que você é, porque todo o resto tem apenas um tempo 

e você sai do tempo. 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, e eu deposito, em seu Templo, a felicidade do 

Amor. 

E eu tomo cada um de vocês em meu Manto e em meus braços. 

Até logo. 

 

 


