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Eh bem caros amigos, eu me alegro de passar um certo tempo com vocês 

hoje. De início eu lhes apresento toda minha Paz, todo meu Amor e toda 

minha fraternidade, a cada um de vocês.  E como fazemos de hábito, vamos 

passar uma tarde sem fazer barulho, não é, isso será mais agradável para 

vocês, e em todo caso, tentar inserir o que eu tenho a dizer em suas respostas 

em relação ao que vocês reespecificaram ontem ao nosso querido berrador 

Bidi,  o que permite, se vocês querem, acrescentar uma perspectiva que, eu 

espero, lhes permita ver ainda hoje, entre vocês, aqui ou em outros lugares, 

quem têm manifestações físicas desde este inverno ou sintomas, vamos dizer 

psicológicos, de compreender que é exatamente por intermédio do que se 

cristaliza e que vocês provam, que se realiza sua mais bela aproximação, se 

posso dizer, do que resta a transmutar, se posso dizer assim. 

 

Então vamos começar com todas as suas questões possíveis e imagináveis, 

mesmo se elas concernem à pessoa, porque a pessoa ainda está aí e é 

necessário se ocupar dela, hein. Isso não quer dizer que vocês devem fugir 

desse corpo, vocês o sabem, mas ver claro o que se desenrola sobre a tela 

desse corpo e dessa consciência, aí onde vocês estão. Então caro amigo, eu o 

escuto. 

 

Questão : nosso cozinheiro parece um pouco triste. Você pode lhe dar um 

pouco de seu humor ? 
 

O humor, o humor nasce quando vocês estão livres. Se há tristeza, é uma 

tristeza primária ou uma tristeza secundária ? Lembrem-se do que disse Bidi. 

Neste momento, muitos de vocês, mesmo que estejam instalados na Paz, na 

Infinita Presença, não foram plenamente até o fim. Então o que faz o corpo 

ou o que faz o psiquismo ? Ele vai manifestar um certo número de 

elementos, tanto no nível do corpo, em certas partes do corpo 

preferencialmente, ou seja tudo o que é a parte baixa do corpo  ou a parte 

alta do corpo. No momento isso ainda não toca em demasia, eu diria, as 

profundezas, ou seja todas as vísceras que estão no interior do tronco. Isso 

pode chegar, mas no momento vocês estão nas sintomatologias puramente 

físicas, que ilustram simplesmente o estabelecimento da Luz. 
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Assim a tristeza, eu penso que ela é necessariamente consecutiva a tomadas 

de consciência da distância que ainda pode existir, e é um caso geral, isso 

não corresponde especificamente a tal ou tal pessoa. Todos vocês podem 

provar isso. Lembrem-se de que a tristeza é apenas a tomada de consciência, 

não de um evento que os deixa tristes, mas da diferença que ainda pode 

existir entre o que vocês acreditavam antes, antes do inverno, e o que se 

manifesta agora. Ou seja é uma tomada de consciência. Mas evidentemente a 

tristeza é apenas temporária, isso vai ser, como vocês dizem, um agulhão 

que vai estimulá-los. Não é uma tristeza primária, é uma tristeza secundária 

ligada, para qualquer um e cada um quando isso se produz, seja a raiva, seja 

ter, eu creio que Bidi falou disso, confundido a noção de controle com a 

noção de abandono, hein. 

 

O observador, a testemunha, não é aquele que controla o que se desenrola. 

Quer dizer que a partir do instante em que vocês vão controlar alguma coisa 

pensando tê-la eliminado, uma vez que vocês evitam que ela se produza – 

isso pode ser tanto emoções como comportamentos -, eles vão efetivamente, 

como dizer, explodir na consciência. Mas isso não é nem uma punição nem 

algo a resolver, é ainda uma vez e sempre, como de hábito, ver as coisas tais 

como elas são. Quer seja através das dores, quer seja através dos humores, 

tudo isso lhes mostra por vezes a distância que talvez aparentemente a 

pessoa deve percorrer.  Mas sobretudo a ausência, se querem, de liberação, 

se posso dizer, real, de sacrifício do Espírito para a Luz.  

 

Há em algum lugar, muitas vezes muito bem escondidos entre muitos irmãos 

e irmãs, elementos que foram antes colocados no nível da pessoa para ter a 

paz no nível do Si. São reflexos de fugas, são reflexos de luta, e 

evidentemente esses reflexos de fuga, de luta, ou esses reflexos de controle, 

se posso dizer, vão causar precipitações, cristalizações no corpo, seja sobre 

os chakras de baixo, e portanto tudo o que corresponde à parte de baixo do 

corpo e às costas, seja sobre a região alta, isto é coisas que não puderam ser 

vistas, vistas ou verbalizadas a si mesmo, no nível da cintura que vocês 

chamam escapular, isto é tanto a garganta, o pescoço, como os ombros. São 

as duas zonas, se vocês querem, de entrada desse fluxo da Luz adamantina 

que, eu os lembro, agora é chamado o Instinto da Luz. 

 

A Luz, ela vai ali onde está a Luz, e sua Luz, mesmo escondida, ela está no 

coração. Não é a Onda da Vida que sobe, são as partículas adamantinas que 

os forram inteiramente, como a superfície da Terra, e que agora reúnem 

naturalmente, instintivamente, a região do coração. E se existem 
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mecanismos de controle, mecanismos de controle das emoções que estão 

muito exacerbadas, eh bem certamente essas zonas vão se por a reagir e a 

precipitar, sob diversas formas, anomalias materiais. Isso pode ser tanto 

hérnias de disco, aquecimentos e inflamações reais no nível dos membros 

inferiores, ou ainda no nível da parte alta do corpo. 

 

Mas a próxima etapa, e vocês sabem que ela começa muito em breve, é 

necessário deixar passar isso, senão, isso vai se cristalizar no interior do 

corpo, não é ? Mas ainda uma vez, isso é apenas um agulhão da Luz que vai 

lhes permitir.....então não é questão de tratar a tristeza ou a raiva enquanto 

tais, é questão de aceitar, não uma punição, mas não é senão que a posição 

que esses irmãos e irmãs tinham não estava de fato correta, não é, mas ainda 

uma vez, é algo que não foi visto. 

 

Não há responsabilidade ou culpabilidade a buscar, nem de causa senão a da 

Eternidade que se instala, é tudo. Isso quer dizer que em alguma parte restam 

componentes da pessoa ; esses componentes estão sempre e exclusivamente 

ligados a um apego à pessoa, o que quer que esses irmãos e essas irmãs 

digam, e mesmo se eles esperam que isso vá rapidamente, e isso demora 

muito tempo, são sobretudo eles que têm um apego à pessoa, e sobretudo o 

que é chamado personalidade de natureza muito analítica e muito 

controladora. Nesses casos é frequente que isso se produza. Há também os 

laços afetivos que não estão livres que também podem dar fenômenos de 

cristalização sobre a parte de baixo do corpo ou sobre a parte alta do corpo, 

ou mesmo a cabeça. Vocês veem ? 

 

Portanto não é questão... vocês podem apaziguar a tristeza, vocês podem 

apaziguar a raiva, é muito fácil com diferentes técnicas, mas aí, o importante 

não é aqui. O importante é ver e aceitar que finalmente, quaisquer que sejam 

as experiências que vocês tenham vivido, talvez vocês tenham esquecido 

uma coisa : aí nesses casos precisos, é o abandono da própria pessoa. Quer 

dizer o que dirige a vida, aí nesses casos, ainda são os fragmentos de pessoa, 

por exemplo através do que vocês chamam os pequenos diabos, ou ainda 

hábitos comportamentais, mesmo se isso não veio da infância, mas de mais 

longe, como por exemplo das linhagens reptilianas que são necessariamente 

personalidades no controle. É impossível de outro modo, isso faz parte de 

sua natureza. 

 

Ora a Luz não se ajusta a nenhum controle qualquer que ele seja, e isso se 

ilustra na vida desses irmãos e irmãs, seja pelas cristalizações, seja pelos 
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humores que não são mais estáveis, com subidas de raiva ou de tristeza. Mas 

não é grave, não é uma infração profunda, não é algo que necessita encontrar 

a causa, porque a causa, é o que acabei de lhes dizer, sistematicamente, para 

todos os irmãos e irmãs a que isso chegue. Então o trabalho a fazer, não é 

um trabalho, não é apreender alguma coisa, é aceitar morrer. Vocês veem ? 

 

Há aqueles que esperam com impaciência serem liberados – e mesmo sendo 

Liberados viventes -, isso quer dizer que em alguma parte restam engramas 

de controle, engramas emocionais, que não são necessariamente feridas ou 

memórias mas um comportamento atual cuja fonte, eu lhes disse, foi a má 

apreciação de seu posicionamento de consciência, quer dizer que o mental 

lhes contou um pouco de histórias, mas não é grave, não mais, ou seja vocês 

têm linhagens que têm um fundo de predação, como por exemplo as 

linhagens reptilianas ou insetóides (os insetos, se vocês querem), em que a 

predação é muito importante, e isso se exprime na personalidade. 

 

Assim ter uma predação em linhagem, não é algo catastrófico, longe disso, 

porque isso pode ajudar para a ordem, para a organização, para sair-se na 

vida, para planejar as coisas, mas vocês não podem fazer a mesma coisa com 

a Luz. E esses irmãos e essas irmãs não o veem, mas eles são obrigados a 

ver agora e é isso que pode desencadear uma certa forma de tristeza. E é por 

isso que eu digo, essa tristeza que vem depois da raiva, e depois do bloqueio, 

aliás vocês o constatam em todos os irmãos e irmãs que vivem isso desde 

dezembro, é o meio de ultrapassar isso. Portanto não é questão de apaziguar 

mesmo com os meios naturais, quaisquer que eles sejam, mas sim de 

preferência passar através e reconhecer com humildade e simplicidade sua 

falha de posição de alinhamento total. 

 

Eu creio que Bidi lhes disse, hein, isto é que vocês não estão livres enquanto 

emoções se manifestam, vocês não estão livres enquanto vocês controlam o 

que quer que seja, mesmo se antes vocês estavam abandonados, se posso 

dizer, com graça à Luz.  Agora é outra coisa, é o abandono da pessoa. Antes 

vocês se apoiavam sobre a pessoa que decide se abandonar à Luz, mas o 

abandono da pessoa só pode se fazer pela Luz. E a Luz, se ela encontra 

obstáculos agora, ela está em tal quantidade que isso vai fazer ressoar tudo o 

que pode restar como fragmentos, fragmentos da personalidade ou de 

memórias corporais, transgeracionais ou outras. 

 

Se vocês não resistem, se vocês abandonam a ideia, como disse Bidi, de ser 

uma outra pessoa, se vocês se centram sobre o essencial – o coração -, seu 
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comportamento não poderá mais apresentar a menor raiva, a menor 

animosidade contra o que quer que seja. Vocês não poderão estar tristes, 

vocês não poderão estar senão em alegria, o que não é o caso, é claro, acerca 

desses irmãos e dessas irmãs que estavam em alegria e que têm vivido 

episódios difíceis como eu lhes havia anunciado, ao redor do solstício de 

inverno.  Mesmo se as transmutações, para aqueles que vão bem, têm sido 

enormes, elas têm sido as mesmas, da mesma qualidade, para todos os 

irmãos e irmãs, simplesmente permaneciam erros de apreciação, erros de 

ponto de vista do que vocês eram naquele momento. 

 

Não é um pecado de orgulho, é simplesmente seu mental que os confundiu. 

Vocês se acreditam observadores e vocês são controladores. Vocês 

acreditam que era suficiente... observador, é uma posição neutra, isso não 

lhes permite, quando vocês encontram essa posição, querer arranjar as coisas 

ao seu gosto. É sistematicamente o que se passou desde há mais ou menos 

dois – enfim este inverno, e agora é o fim do inverno, é claro -, é o que se 

passou desde dois a três meses, não é ? 

 

Assim para todo mundo, é a mesma coisa. Tudo depende do abandono de 

sua pessoa, ou seja o último sacrifício.  Lembrem-se de tudo o que eu disse 

há dois anos, concernente ao orgulho espiritual do Si, que se crê chegado, 

que mira a si mesmo em sua própria Luz e esquece de desaparecer. Vocês 

veem ?  Então o mental também pode, diante de um problema emocional ou 

um problema corporal... vocês todos sabem que o sono, é o 

desaparecimento, isso foi explicado, mas o sono, para a pessoa, também é 

uma fuga, e não necessariamente um desaparecimento. É exatamente o sinal 

de que esses irmãos e essas irmãs não quiseram ver o que era para ver para 

finalizar as coisas. Mas isto está prestes a se finalizar, não é grave. Vocês 

veem ? 

 

Portanto não é uma questão... vocês podem, e é mesmo, eu diria, necessário 

cuidar, se isso toca o corpo, é lógico, mas antes de tudo, o mais importante é 

o abandono da pessoa. E vocês não podem pretender ter abandonado a 

pessoa se vocês são capazes de desaparecer, não é, ou de viver o Si, e 

quando vocês retornam na pessoa, vocês manifestam a animosidade, a raiva, 

vocês agridem os irmãos e as irmãs, ou mesmo se vocês estão muito tristes 

em seu canto. Não é possível, isso acabou. 

 

Portanto não há culpabilidade, basta ver claramente e entregar : « Pai, eu 

entrego meu Espírito em tuas mãos. » Senão, onde está o abandono da 
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pessoa ? Vocês não podem estar estabilizados no estado de Graça, sobretudo 

agora, porque a quantidade de Luz é tal que nada pode fazer obstáculo. E se 

há obstáculo, consciente ou inconsciente, ligado a um engodo do mental ou 

ao que eu chamei uma personalidade analítica e controladora, isso vai fazer 

mal – mas é um mal para um bem. 

 

Assim eu espero que minha resposta tenha servido além do que vocês 

chamam o cozinheiro, mas para todos os irmãos e as irmãs que vivem esse 

gênero de mecanismos. Aliás vocês constataram, para aqueles entre vocês 

que tiveram dores, simplesmente uma dor, qualquer que ela seja, que seja no 

pé, que seja no ombro, que seja na garganta, que seja no ventre, isso os 

coloca em raiva. É normal. Não é uma punição, é que a Luz, agora, atrai sua 

atenção de maneira extremamente potente, e mesmo virulenta, se há o que 

quer que seja que limita sua própria transparência, no que diz respeito a 

vocês mesmos. Mas ainda uma vez, geralmente hoje, o que permanece era 

totalmente inconsciente. 

 

Então não atirem a pedra nesses irmãos e irmãs, mas não vão também jogar 

os salvadores. É necessário que eles mesmos encontrem o que eu acabei de 

dizer. Agora, talvez eles tenham compreendido, se eles me escutam ou se 

eles me leem, mas é necessário aceitar, é isso a humildade.  Sem isso, é uma 

falsa humildade, é uma humildade de ostentação, de aparência, de alguém 

que analisou tanto as coisas, que as compreende tão bem que vai se 

apresentar com uma máscara. E a máscara, é o quê ? É o ego, nada mais e 

nada menos. De acordo ? Mesmo entre aqueles que estavam estabilizados no 

Si e que talvez desapareceram, mas esse desaparecimento não é um 

verdadeiro desaparecimento. 

 

Lembrem-se que quando vocês desaparecem no sono, como aqui, se vocês 

me dizem que ao retornar vocês estão esgotados ou que vocês estão mal, 

vocês podem estar um pouco no nevoeiro, alguns minutos, o tempo de 

retornar completamente, mas vocês não podem estar mal, vocês estão 

nutridos de Luz. Se não é o caso, não é o desaparecimento, é simplesmente o 

sono. Aliás vocês podem denominar da mesma maneira, simplesmente a 

diferença, ela não se faz no nível da denominação, ela se faz no nível dos 

resultados, dos benefícios ou das perdas que vocês têm, não é ? Se vocês 

mergulharem em um sono para desaparecer e não ter coisas que sua 

consciência manifesta, e se elas estão sempre aí ao redor, isso quer dizer o 

quê ? Que vocês fugiram, vocês não quiseram ver. É tão simples como isso. 

Vocês veem ? 
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Outra questão em relação a isso porque é muito importante, é claro, e Bidi 

lhes disse de uma maneira particular. Eu não vou lhes gritar : « Vocês não 

são essa pessoa », vocês o sabem, mas eu me dirijo também à pessoa, é 

claro. 

 

Questão: eu vivo frequentemente uma ferida e uma forte raiva a respeito 

daqueles com quem eu vivo, no entanto despertos eles também. Eu vejo 

bem que isso se trata de sobressaltos do ego, entretanto isso permanece 

presente e às vezes violento no interior... 
 

É exatamente a resposta que eu disse antes, mas continue. 

 

Questão : … na falta de poder exprimi-lo. Você pode me ajudar a ver claro 

de uma vez por todas e enfim deixar essa maldita história ? 
 

A única maneira de deixar essa « maldita história », é realmente : « Pai, eu 

entrego meu Espírito em tuas mãos. », não é ? Não há outra solução. Vocês 

não podem trazer uma solução... Se, no nível do corpo, sim, é claro, é 

necessário tratar, mas se isso se passa na psique, vocês não têm escapatória, 

vocês giram ao redor. A única maneira, é deixar a análise e o controle. Se o 

corpo tem necessidade de cuidados, é necessário fazê-lo, mas se isso se 

passa no nível do humor e da perda da Alegria, e a raiva ou a tristeza vêm 

como foi descrito aí, no interior, a resposta foi dada na questão anterior, é a 

mesma coisa. 

 

Vocês têm outras questões em relação a essa resposta que eu dei, para essas 

duas questões ? 

 

E ainda uma vez eu insisto, não caiam na culpabilidade. Vocês não se 

enganaram, enganaram vocês. Seja por uma linhagem, mesmo se ela tem, e 

sobretudo se ela foi revelada – porque elas são muito resistentes, essas 

linhagens reptilianas, a tal ponto que vocês têm um cérebro arcaico e 

reptiliano com os pequenos diabos que vocês conhecem. Tudo alojado aí.  E 

lembrem-se, seu consciente e mesmo seu supraconsciente, nada pode fazer.  

Não há senão vocês se estão identificados em totalidade ao seu 

supraconsciente e vocês desaparecem realmente, que devem constatar, 

quando vocês retornam, que não era somente um sono. Que vocês estão ao 

mesmo tempo mais flexíveis, que o humor que era taciturno, que era triste, 

que estava na raiva, desapareceu, que os sintomas do corpo melhoraram 

também. Vocês veem a diferença ? 
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Portanto não se surpreenda, não há meia medida hoje ainda. Se vocês estão 

em paz, e vocês mesmos se interrogam disso porque vocês estão em paz 

mesmo se há coisas desagradáveis, que seja no corpo ou em sua vida, seja 

que vocês estão na raiva mesmo se tudo vai bem, vocês não têm falta de 

nada, vocês têm um marido ou uma mulher adorável, vocês viveram tudo o 

que era para viver, e no entanto vocês se tornam raivosos, vocês vão culpar 

aqueles que estão próximos de vocês, é claro, vocês sempre vão encontrar 

pretextos. Vocês veem ? 

 

É o que diz que é. E é semelhante para os irmãos e as irmãs que estão na paz 

e que são confrontados a isso. O outro, é você. Isso não quer dizer que 

vocês, os têm, mas vocês sabem pertinentemente o que se desenrola no 

outro, e vocês sabem que esse último passo, como sempre, sempre foi dito, 

há somente vocês que podem fazê-lo. Vocês podem se aproximar, é claro, 

com as vibrações dos cristais, com os povos da natureza, mas em definitivo, 

o último passo, somente vocês o podem fazer. Nós nada podemos fazer por 

vocês. Mas, quando eu digo « vocês, vocês o fazem », é aceitar sua própria 

morte. Portanto vão ao fim dessa farsa que é a encarnação, onde todavia é 

necessário reencontrar sua Luz, reencontrar sua essência – Karma, não 

karma, Liberação ou não Liberação. Isso está bem claro ? 

 

Questão : sim.  
 

Então podemos seguir.  

 

Questão : desde três meses, eu sinto uma alegria contínua no profundo de 

mim, que nada altera apesar dos acontecimentos. Que plenitude. Qual é o 

significado ? 
 

É maravilhoso porque uma resposta corresponde a três questões. É perfeito 

assim, vocês veem que é exatamente o exemplo típico. Vocês têm irmãos e 

irmãs que colocam questões, por que eles vivem isso, e outros surpreendidos 

por constatar que o que quer que seja que se desenrola, eles permanecem na 

paz. É isso a Liberdade. O que é que vocês querem que isso seja ? Não há 

nada mais magnífico do que estar em paz. Porque a Paz, além mesmo do 

êxtase e do estado de Graça, ou a Graça simplesmente,  está antes de 

qualquer sentir, em meio à pessoa (que desapareceu), essa pessoa está em 

paz. Nada pode superar. O próprio corpo se restaura sozinho, é maravilhoso. 

Vocês vão morrer curados, vocês vão morrer vivos, é maravilhoso. 
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Então vocês veem essa questão, que vocês estejam em paz ou que vocês 

estejam na raiva, isso levanta interrogações : por que ? Por que, enquanto 

tudo vai mal, eu vou bem ? Por que eu vou bem, tudo vai mal ao meu redor ? 

Ou por que eu vou mal e os outros estão bem. É irritante quando vocês têm 

amigos, irmãos e irmãs, da família, que viveram os mesmos processos que 

vocês, e vocês observam que os outros que tinham problemas como vocês, 

não têm mais nenhum problema. É muito desestabilizante uma vez que 

vocês têm diante de vocês a imagem daquele que resiste e daquele que não 

resisti mais, e os dois não se entendem verdadeiramente, é normal. E é assim 

também entre os casais ou nas relações fraternais. Mas isso vai se equilibrar, 

não se inquietem. De qualquer maneira,  coagidos e forçados, vocês não 

poderão fazer de outro modo. 

 

Questão : em sua vida, Bidi repetia : « Parem de buscar, deixem-se 

encontrar, mas não há mesmo de se deixar encontrar uma vez que tudo já 

está aí, você compreende ? » Eu compreendo desde 30 anos, mas quando 

eu sinto que isso chega, tenho palpitações no peito e depois um grande 

vazio. 
 

Eh, bah sim.  

 

Questão : eu freio apesar de mim e isso desaparece uma vez mais. Como 

ultrapassar esse medo profundo ? 
 

É a quarta questão que corresponde à primeira resposta. Está claro, não ? 

Vejam que é uma interrogação comum, mesmo dos irmãos e das irmãs que 

não estão aqui ou que eu nunca vi. Vocês veem ? Mas isso, está 

estereotipado, vocês o têm por toda parte. Na família, há um que está calmo, 

qualquer que seja seu estado, e o outro que vai... não é inveja mas mesmo 

assim, em algum lugar, isso desestabiliza o humor. E qual é a melhor 

solução nesse momento ? Mesmo que vocês entram na raiva diante do outro, 

é necessário que isso mude. Portanto aí, temos exatamente o mesmo caso.  

Eu creio que vocês tiveram testemunhos, com Bidi, de irmãos e de irmãs 

aqui presentes que têm vivido coisas, é exatamente a mesma coisa.  

 

Mas enquanto vocês não tiverem passado, essa última porta que não existe, 

isso lhes parece terrivelmente complicado, mesmo que vocês a tenham 

atravessado, pela experiência, em alguns momentos anteriores. Porque aí 

não é da experiência, hein, é da realidade definitiva. Então vocês podem 

medir até os períodos anunciados, se posso dizer, do Apelo de Maria e das 
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Trombetas, ou das primeiras perturbações geoclimáticas ou geofísicas na 

escala do planeta, eu já havia falado disso há muitos anos, tudo isso, isso se 

passa ao mesmo tempo. Vocês veem os Elementos que se descontrolam, mas 

se em vocês os Elementos não estão estabilizados, se vocês não resolveram 

certos antagonismos das linhagens, como vocês vão fazer ? 

 

Não se inquietem, isso se fará sozinho aí também, vocês não têm nada a 

fazer. Portanto aí também, nesse caso em que um irmão ou uma irmã sente 

que pode desaparecer, e no momento em que ele desaparece, há o coração 

que desencadeia uma taquicardia, o corpo que desperta, isso ilustra muito 

simplesmente as zonas de sombra ou de resistência inconscientes, portanto 

dificilmente conscientizáveis, que não são evacuadas pela Luz no trabalho 

que ela faz em vocês, para alguns desde dezenas de anos. Vocês veem ? É 

exatamente a mesma coisa.  

 

Questões na sala em relação a isso, ou não ? Porque é verdadeiramente algo 

de fundamental neste momento. É aliás todo o sentido das intervenções de 

Bidi durante numerosas horas, e que lhes gritou que vocês não são essa 

pessoa. Como, eu creio que ele lhes disse, depois são os golpes de martelo 

de outro tamanho. E depois, é a furadeira pneumática.  Mas isso, não é para 

já. 

 

Questão : antes, arrumar ou desfazer-se de coisas me fazia bem 

interiormente. Agora, eu não tenho mais desejo disso pois eu penso que no 

Apelo de Maria tudo se fará sozinho. Esse é um bom caminho ? 
 

Então você diz, isso, isso faz parte da personalidade. Vocês têm quantas 

pessoas, quando lhes anunciam que elas vão morrer, que elas têm um câncer, 

têm a impressão de que é necessário colocar em ordem. Mas isso, são 

reflexos de sobrevivência, nada mais. E se, por uma vez, você se 

desembaraçou da ideia de arrumação, você se livra disso. Bom, certamente, 

sua mulher não vai ficar contente, se você é casado, mas não é grave.  O 

importante, é que você se sente em ordem e ordenado no interior de você. 

Assim antes, você se apoiava no exterior para que isso se produzisse, mas 

não encontre o pretexto de que o Apelo de Maria vai ser na próxima semana, 

em quinze dias ou este ano.  Não tome isso como pretexto, porque aí, é um 

pretexto, não é a verdade. Não é porque o Apelo de Maria chega que você 

não deve continuar a viver, cada dia, não é, e ao contrário, eu o disse, estar 

cada vez mais em alegria e fazer as coisas que a vida lhe pede.  Hein, não é 
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questão de fugir da vida enquanto a vida não lhes foge – a vida neste mundo, 

não a vida eterna. 

 

Questão : como saber se é um pretexto ou não ? 
 

Ah bem aí, olhe a você mesmo, simplesmente no que você exprimiu. Se 

você me diz como justificativa que finalmente não arrumou porque há o 

Apelo de Maria, é um pretexto. Se é um impulso do Espírito, da Luz, da 

Inteligência da Luz, do Instinto de Luz, não há nenhuma razão para que você 

contrarie sua mulher ao não arrumar. Mas aí, sim, dizer que é o Apelo de 

Maria, é um pretexto, hein.  

 

Questão : sim mas eu não tenho mais o impulso para arrumar ao 

contrário de antes. 
 

Eh bem está muito bem, arrume-se no interior. 

 

Questão : antes, eu tinha culpa de não arrumar. 
 

Vocês está liberado da culpa. Mas atenção para não colocar a culpa nos 

outros, hein. Não, mas está muito bem. Se é realmente... mas, o que me faz 

dizer, em todo caso, que você não tem mais o impulso, é que você não 

tomou o Apelo de Maria como justificativa. Assim há um pequeno truque aí 

que não é verdadeiramente visto. É como aquele que é preguiçoso. Vocês 

têm irmãos e irmãs, mas lembrem-se, eu disse em 2012 hein, eu lhes disse : 

se há entre vocês aqueles que esperam não pagar os impostos, seus créditos e 

tudo, eles vão ter enrascadas risíveis. E aliás eles têm tido, não é ? E aí não 

faça a mesma coisa, hein, com o pretexto do Apelo de Maria ou do que quer 

que seja.  Mas ao contrário, se realmente e concretamente você não sente o 

impulso de arrumar, não toma o pretexto de Maria, diz que « isso vem de 

meu interior, eu não tenho o impulso », mas não se apoia sobre o Apelo de 

Maria.  Assim você vê que é um pouquinho ambíguo. 

 

A Luz não te pede para abandonar marido, mulher ou afazeres, exceto é 

claro se, de um golpe, a Luz o chama tão forte que você está em estase ou 

prestes a queimar em seu leito.  Aí você não pode fazer nada. Mas se é para 

encontrar mais tempo livre para ir se divertir em outros lugares, é talvez uma 

má estratégia, eu creio. 
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Questão : eu estava alongada e um ponto energético, no meio do pescoço, 

atraia minha atenção. Eu pude ativá-lo em consciência, e a Coroa da 

cabeça pôs-se a girar muito rápido. O que se passou ? 
 

Eh, você apertou o botão ON/OFF. Sobretudo sobre o ponto OD. Hein, 

vocês têm a cruz cardinal. Eu os lembro que na época, quando as chaves 

Metatrônicas lhes foram reveladas, a localização das Estrelas, lhes 

comunicaram exercícios de colocação em movimento da Coroa, seja fazendo 

de ponto a ponto, aí, simplesmente concentrando-se sobre esse ponto OD, é 

exatamente o que se produz. Vocês têm a possibilidade de ativar suas portas 

vocês mesmos, certamente. Não pela sua pessoa, mas colocando sua 

consciência sobre uma Porta, vocês vão ver o que se passa ; sobre uma 

Estrela, é semelhante. Por sua consciência porque a Luz, eu os lembro, segue 

a atenção. 

 

Assim se vocês colocam sua atenção sobre uma Estrela ou uma Porta, como 

fazem as curas vibrais dos Arcanjos, vocês vão induzir o mesmo processo.  

É ao contrário muito bem, isso prova que sua consciência está diretamente 

eficaz sobre o corpo de Existência.  Isso, isso quer dizer que não é a pessoa 

que age, é claro, é a supraconsciência. Vocês veem a diferença ?  Vocês não 

têm mais necessidade dos dedos, dos óleos essenciais, da mão.  E façam o 

teste, como quando vocês podem se dirigir ao vosso corpo que é vosso 

veículo, hein. Se vocês querem girar para a esquerda, vocês colocam o pisca-

pisca para a esquerda, eh bem aí vocês colocam sua consciência ali onde há 

necessidade.  Isso pode ser uma Estrela, isso pode ser uma Porta, isso pode 

ser um chakra, mas sem pedir nada.  É somente uma questão de atenção ou 

de focalização da consciência. E aliás vocês constatam que se vocês colocam 

sua consciência sobre tal Porta, vocês vão sentir vibrar, não é ? É normal. 

 

Sua supraconsciência age sobre seu corpo de Existência, mesmo que seu 

consciente, seu cérebro, quando vocês movem o braço direito, bah vocês 

movem o braço direito. E aí, quando vocês ativam o corpo de Existência, 

vocês focalizam sua consciência alguns segundos sobre a Porta ou a Estrela, 

e tudo se coloca em marcha. Tentem por exemplo, com o que foi 

comunicado concernente às Cruzes cardinais ou as Cruzes laterais, e mesmo 

a Cruz da... enfim o eixo da falsificação. 

 

Por exemplo vocês têm resistências. Para o momento elas não são orgânicas, 

portanto eu não vou falar dos pontos centrais, das Portas centrais, mas das 

extremidades. Ou seja vocês têm o quê ? Vocês têm os ombros, na raiz dos 



13 

 

membros, o pescoço, tudo o que é... ( o tronco, é o interior), tudo o que é 

instrumento de ação sobre o exterior, são as pernas, os braços, e a cabeça é 

claro. E como eu lhes disse, neste momento são as zonas que estão mais 

impactadas. Vocês têm por exemplo, eu não sei, mecanismos de fogo no 

nível dos pés, ou as costas que estão completamente bloqueadas, qualquer 

que seja a causa, eh bem o que é que vocês vão fazer ? Vocês colocam sua 

consciência, mesmo se vocês não sabem qual Porta é, sucessivamente sobre 

as Portas da virilha e as Portas do sacrum. Nada peçam, a Luz vai seguir sua 

atenção, e vocês verão o que se passa. Isso os ajudará ainda mais a levantar 

as barragens da raiva, da tristeza, da análise, ou do controle. 

 

E se vocês funcionaram toda sua vida, mesmo no nível de suas atividades 

profissionais, então vamos tomar por exemplo um agente de controle, um 

técnico, um engenheiro, mesmo se ele está afastado e viveu a Liberação, eh 

sim, mas há engramas residuais que estão ligados ao exercício dessa 

profissão que criou os engramas. E vocês sabem certamente que certas 

profissões têm menos plasticidade do que outras porque há necessidade, 

justamente, de um rigor, de uma análise, de um controle e de um 

conhecimento. 

 

Vocês não encontrarão esse tipo de problema, por exemplo entre os irmãos e 

as irmãs que têm ao contrário, eu diria, o que nós poderíamos chamar uma 

emotividade, que não estavam no medo, estavam trêmulos, que tinham medo 

de tudo. Esses, é mais fácil para eles desaparecer, mas aqueles que 

camuflaram seus medos, ou que de fato estão inconscientes da ação do 

mental ou dos condicionamentos, não psicológicos ou kármicos mas... eu 

tomei o exemplo da atividade profissional, ou do comportamento humano 

habitual, veem ? Não é um defeito ser controlador no nível da pessoa, mas 

isso torna-se muito problemático quando a Luz chega, e sobretudo a este 

nível. 

 

E eu os lembro que há uma outra etapa que começa logo, no nível de seus 

corpos, é isso entra totalmente no interior. E as Portas que estão sobre os 

eixos, lateral ou mediano, na frente e atrás do tronco, aí é um outro par de 

manga, porque quando isso entra aí, a dissolução do que é anormal vai ser 

mais do que rápida. E aí, isso arrisca ser ainda mais violento, não é ? 

Portanto apressem-se, como disse Bidi, apressem-se de se soltarem, hein. E a 

finalidade é sempre a mesma, mas a maneira de chegar aí, há muitos 

caminhos, hein. 
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Assim para responder a todas essas questões, seja das experiências felizes de 

Paz ou infelizes como o cozinheiro, como dos irmãos e das irmãs aqui, é 

sempre a mesma coisa. Então é claro, as pessoas que estão, que tiveram em 

sua vida, por uma profissão, pelos comportamentos induzidos pelos 

pequenos diabos, que foram personalidades analíticas, muito analíticas, que 

são muito minuciosas do detalhe, muito meticulosas, ou controladoras, ou 

seja que tiveram necessidade de gerir eles mesmos suas próprias emoções, 

que não lhes deixaram a liberdade de se escoarem ou de se manifestarem, eh 

bem eles vivem isso neste momento, hein. Vocês veem ? 

 

Então é sobretudo um convite para se colocarem no Coração do Coração e 

aproveitar essa Luz que está aí que é a sua. Eu falo da Inteligência da Luz e 

do Instinto de Luz que está por toda parte, que começou a entrar, pelas 

cinturas escapulares e a garganta, ao interior do tronco. Aliás alguns entre 

vocês sentem agora muito claramente algumas Portas do sacrum. E outros 

sentiram as Portas que se ativaram lateralmente sobre o lado dianteiro. Eh 

sim mas há as Portas de trás, hein, não somente KI-RIS-TI que já foi ativada 

para alguns há muito tempo, mas sobretudo as quatro últimas Portas do 

sacrum ; é o que lhes dá a base e o assento. E a base e o assento, não é a 

análise e o controle da pessoa, é o desaparecimento da pessoa. Vocês não 

podem mais se apoiar e se assentar sobre sua pessoa, em todo caso para os 

mecanismos da Luz. Sirvam-se de sua pessoa para conduzir um veículo, para 

fazer o que há a fazer no cotidiano, mas não para o espiritual, não para a 

Luz. Isso acabou. 

 

Mas bom, isso deverá ficar mais claro progressivamente neste mês de março, 

eu falo dos mecanismos íntimos, o que quer que se desenrole no exterior, 

aliás. 

 

Questão : desde uma semana antes de vir aqui, o ponto NUNC ativou-se 

fortemente... 
 

Eh, o ponto, a Porta ou a Estrela ? 

 

 

Questão : isso não está preciso. 
 

Não é a mesma coisa. Bom continuemos, veremos. 

Questão : … o ponto NUNC ativou-se fortemente muitas vezes por dia. 

Você pode me esclarecer ? 
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Isso depende se é uma Estrela ou uma Porta, portanto eu não posso 

esclarecer enquanto você não diz se é uma Porta ou uma Estrela. Ou então 

eu lhe digo os dois e você escolherá, assim será mais simples. 

 

Então vocês têm a Estrela NUNC, ou seja IS no nível da cabeça. Que é o 

quê ? É « Agora ». Isso, se vocês sentem isso, é uma função espiritual... eu 

os lembro que as Estrelas, antes de serem irmãs, são antes de tudo as doze 

funções espirituais ligadas ao corpo de Existência, ou seja à Existência 

propriamente dito.  Se é « Agora » que se ativa, é que você tem necessidade, 

no nível de seu efêmero e de sua consciência, de se instalar muito mais no 

instante presente, isto é que o instante presente esteja livre dos 

condicionamentos do passado e das projeções. Aí também, é um convite. 

 

Se ao contrário é NUNC no nível das Portas, é um pouquinho diferente 

porque aí se está no nível das Portas do sacrum, não é ? E é, eu os lembro, 

no nível da Atração – HIC e NUNC-Repulsão, se está verdadeiramente aí. 

Não Atração, Repulsão perdão, você está verdadeiramente sobre as Portas 

fundamentais ao redor do sacrum – aliás sacrum, isso quer dizer sagrado – e 

essas Portas devem ser harmonizadas totalmente. Porque aí, não é a Onda da 

Vida que sobe, hein, eu os lembro, é o puro vibral que entra por toda parte 

no interior de vocês, e não unicamente na consciência de Existência ou nas 

Portas e Estrelas. 

 

Mas quando a Luz se torna em quantidade abundante, o que é que vai se 

passar ? Vocês vão de início sentir as Portas da frente ; aí é normal, é a 

ativação, aliás isso pode ser doloroso. E aliás para as Portas, por exemplo 

Atração e Visão, já em 2012 isso era assim. E agora, não é de fato a mesma 

coisa, não é a Onda da Vida, não é a Onda do Éter, é a Luz, em sua 

Inteligência e em seu Instinto – que vocês são, eu os lembro. Portanto se as 

Portas começam a se manifestar (não as Estrelas, as Portas), de certa 

maneira, é um convite desta vez para deixar a pessoa.  Vejam vocês há uma 

pequena diferença entre a Estrela e a Porta. Se vocês querem, a cabeça, no 

nível das Estrelas, é o Princípio ; no nível do corpo, as Portas tornam-se a 

manifestação – nível principal, nível manifesto. 

 

Não hesitem em interromper hein, podemos também trocar, hein. 

Questão : eu senti fortemente, ao mesmo tempo, a Estrela Unidade, mas 

atrás, no nível da omoplata esquerda... 
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Efetivamente, há um circuito que atravessa, desde os chakras da alma e do 

Espírito (as Portas AL e UNIDADE), e que vem terminar atrás nas costas, o 

mais frequente de cada lado de KI-RIS-TI mas às vezes um pouco mais alto, 

às vezes um pouco mais baixo.  Isso depende da polaridade do coração, 

porque o coração, vocês sabem, a Porta KI-RIS-TI, ela está sempre sobre 

uma vértebra precisa, mas o centro de consciência, ele pode oscilar. E os 

pontos onde saem a junção entre AL e UNIDADE, e o que é chamado as 

asas etéricas nas costas, essa manifestação aí é simplesmente o trabalho de 

perfuração das Portal AL e UNIDADE, e a colocação em função, com a 

Leminiscata sagrada ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo do veículo 

ascensional e no veículo ascensional, no corpo de Existência também, é 

muito simples, vocês têm asas. 

 

Assim a questão, quando isso se produz, isso quer dizer simplesmente, quer 

seja na frente ou atrás, isso é válido para AL e UNIDADE,  vocês podem 

encontrar isso em uma meia medida com a Porta Atração e Visão que podem 

comunicar ligeiramente com a parte traseira, mas não diretamente atrás, um 

pouco de lado. Ao contrário, para as Portas PRECISÃO-PROFUNDEZ, isso 

corresponde diretamente com as Portas do sacrum. Aliás vocês têm uma 

estrutura geométrica que nasceu agora. Nós lhes tínhamos desvelado, eu 

creio, a estrutura do coração de Existência, ou seja o tetrakihexaédro. Existe 

uma figura romboédrica que se situa entre seus órgãos genitais e o sacrum, 

isso também faz parte do corpo de Existência. 

 

Questão : e o fato de q ue a Estrela Unidade se ative ao mesmo tempo ? 
 

Isso exprime simplesmente o momento onde o Princípio, ou seja a Estrela, 

reúne a manifestação, isto é o corpo de Existência. Evidentemente Estrelas e 

Portas portam o mesmo nome ; há um que é o Princípio, se vocês querem, é 

a cocriação consciente do Feminino sagrado, são as Estrelas, e vocês têm a 

manifestação dessa criação através do corpo de Existência, ou seja as Portas, 

é tão simples assim. Portanto efetivamente vocês vão constatar circuitos, 

trajetos de Porta a Porta, mas também entre cada Estrela e cada Porta 

correspondente. Isso quer dizer que nesse momento está feita a junção entre 

o Princípio e a manifestação. 

 

Mas não é uma obrigação. Todos aqueles que estão em paz, isso pode 

mesmo se passar sem o sentir.  
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Lembrem-se do que disse Bidi, desta vez aqui e há muito tempo : a vibração, 

é a consciência, mas quando há a-consciência, qual é a necessidade de 

qualquer vibração ? Quer dizer que mais vocês se aproximam do Coração do 

Coração, e aí ficam instalados, não há nenhuma razão de que o Fogo Ígneo 

os perturbe, não há mesmo nenhuma razão de sentir uma queimadura.  

 

Somente a pessoa sente a queimadura, somente o corpo que resiste sente a 

queimadura, mas aquele que está em paz, certamente ele sente as energias, o 

Fogo Ígneo, a Onda da Vida, tudo o que vocês conhecem, mas ao limite, sua 

consciência não tem mais necessidade de estar centrada sobre isso ; e aí 

vocês estão em paz. Portanto o resultado de tudo o que se conclui aí agora, a 

única questão que vocês devem se colocar : estou em paz ou não ? E vocês o 

veem em sua vida, vocês não podem mentir a si mesmos. 

 

Estar em paz, não depende de nenhum fim esperado, não depende de 

nenhum desejo, de nenhuma necessidade, vocês o sabem. Se vocês estão em 

paz, vocês não podem estar na raiva e principalmente não podem estar 

tristes. E sobretudo, o marcador que é seu corpo, o corpo de Existência, o 

veículo ascensional ativado, a colocação a fogo tendo começado... bom 

certo, a ignição  do pavio talvez não se faça na velocidade desejada, mas 

ainda uma vez, isso não depende de vocês e de nós, hein, isso depende do 

outro que se esconde atrás do Sol, ali,  e ninguém pode nada, tudo se 

mistura. É a resultante, hein, Nibiru. Portanto é necessário esperar. Mas se 

vocês se colocam na expectativa, eh bah vocês vão sofrer, porque vocês não 

estão no instante presente, mas com um nível de acuidade que é 

profundamente diferente do que em 2012. Porque 2011, 2012, 2013, havia 

quem esperava, mas aquela espera, ela não provocava, se vocês querem, 

modificações de humor ou do corpo. E vocês não podem estar na paz e na 

espera do que quer que seja, seja sua morte, o fim do mundo ou o que quer 

que seja. Vocês devem viver a sua vida com felicidade, com alegria.  

 

E vale mais ir fazer amor nos bordéis, hein, do que ficar na tristeza, em todo 

caso. Vale mais motivar-se com alguma coisa para estar no presente, ter um 

objetivo presente, de satisfação imediata, do que entrar nessas variações, 

inversões de humores e patologias orgânicas. Eu já o disse :  « Ame e faça o 

que lhe agrada, mas ame antes de tudo ». Se você ama, você pode fazer o 

que lhe agrada, mesmo se são truques aberrantes para a Luz. 

 

Quando eu estava encarnado, eu dizia que regras eram necessárias, que era 

mesmo necessário uma pedagogia em relação à Luz, porque era necessário 
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encontrá-la.  Mas a Luz, está agora por toda parte. Qual é a pedagogia que 

vai poder se inspirar disso ? Com a Inteligência da Luz e o Instinto da Luz, o 

que é que vocês querem fazer ? Vocês nada podem fazer. Portanto ocupem 

suas mãos, ocupe sua vida, mas não fiquem prostrados em um pseudo-

desaparecimento simplesmente para fugir do que quer que seja.  Sem isso, 

vocês se mostram o quê ? Que vocês não aceitaram a vida. Então como 

vocês podem aceitar a vida eterna, nesses casos ? 

 

Desde que vocês se colocam em oposição, em relação ao seu corpo, em 

relação a uma data, em relação a uma expectativa, em relação a uma raiva, 

uma tristeza, nós o vimos, eh bah vocês estão em resistência, consciente ou 

não pouco importa, e aí, seu corpo, vocês o sentem. E seu humor, vejam 

efetivamente que ela está mais em paz, contrariamente ao que exprimia uma 

questão precedente sobre alguém que vive a Paz quaisquer que sejam as 

circunstâncias.  Vocês não podem mais trapacear com isso. 

 

E não esqueçam que uns e outros, o que quer que vocês vivam, vocês sentem 

o outro.  Portanto, imaginem que se vocês querem esconder, por vergonha 

ou por necessidade de portar uma máscara, que vocês, não falharam mas têm 

vivido mal as coisas, mas vocês não podem esconder de ninguém. Vocês 

acreditam que vocês o escondem porque a pessoa lhes diz que é necessário 

esconder, mas ninguém é pateta.  Mas o respeito da liberdade do outro, para 

nada serve lhe dizer que ele está na raiva ou perguntar por que ele está triste, 

ele o sabe muito bem. Assim como aquele que está em paz, mesmo se ele me 

coloca uma questão, ele pode talvez se perguntar como isso aconteceu, mas 

em todo caso ele vive uma verdadeira felicidade. O corpo rejuvenesce, as 

articulações estão mais flexíveis, o humor está estável. Há uma alegria que 

não depende de nada, realmente como nós tínhamos descrito, sem esforço. 

 

Se vocês são obrigados a desaparecer para tentar trazer a alegria, e vocês 

retornam e estão ainda mais tristes ou mais indispostos, é que vocês não 

desapareceram, vocês fugiram no sono. É terrivelmente simples, aí também, 

hein. 

 

Outra questão como você disse. 

 

Questão : em meditação, qual é o espaço na Luz azul escura ? O 

Ultravioleta ? 
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Não essa não é a Ultravioleta, é simplesmente o momento em que, vocês 

sabem que nos estratos de ativação da visão interior do ex-terceiro olho, há 

algumas... há sete etapas, certo.  Quando vocês chegam à Luz, é o chamariz, 

o nível dos poderes, é o chamariz do ego espiritual da Luz Branca, que já é 

algo de extraordinário, hein, não é negativo, simplesmente vocês não se 

deixam apanhar por isso, é necessário ir além.  E quando vocês passam além 

da Luz, no nível de um mecanismo de percepção interior, isso será 

substituído geralmente por um azul noite ou de... simplesmente o que 

poderia ser chamado de Luz Negra. Não uma ausência de Luz, mas uma Luz 

Negra. Isso também corresponde à Infinita Presença e o momento do 

basculamento. É o momento em que vocês sentem que não podem mais se 

apegar a nada, em que o coração vai acelerar, em que há um pânico e depois 

aí vocês abandonam porque vocês sabem que não podem se agarrar a nada. 

E então vocês estão liberados. 

 

Questão : quando vocês falam, eu adormeço, eu desapareço. Quando eu 

retorno, antes de abrir os olhos, o que normalmente é escuro torna-se um 

magnífico azul rei. 
 

É o estigma do que está depois do Si, ou seja o que nós tínhamos chamado a 

Infinita Presença ou a Última Presença ou o Coração do Coração. 

Simplesmente antes, vocês não percebiam, vocês não podem perceber isso 

como você o diz. Vocês estavam ou no Si com a Luz Branca, ou no escuro. 

E aí, quando você retorna, você se apercebe que esse escuro é substituído 

por um azul muito profundo que é exatamente o estigma de sua Infinita 

Presença, que está estável. Assim, é perfeitamente coerente e lógico hein, 

vocês o veem. 

 

Mas ainda uma vez, o mais importante é : vocês estão em paz ou não ? É 

tudo. Aliás se diz, quando as pessoas vão morrer, elas necessitam fazer a paz 

com elas mesmas, elas necessitam arrumar seus negócios, etc., etc. São as 

cinco etapas que correspondem à aproximação da morte, que correspondem 

ao Choque da humanidade a grosso modo : a negação, a raiva, a negociação, 

a aceitação e o êxtase. 

 

Questão : vocês disseram que as condições do nascimento determinavam a 

vida sobre a terra. 
As condições da morte. Jamais disse as condições do nascimento, é o que 

essa história ?  O nascimento, sim, determina as condições de vida sobre a 

terra e a morte condicionava até o presente as condições do que lhes chegava 
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após a perda do corpo físico. Sim então o nascimento, efetivamente, o modo 

de nascer condiciona, mas não o modo de nascer segundo... em uma hora, 

em dez horas, é simplesmente, que  alguns nascimentos anormais pela 

apresentação, seja ligado à mãe ou ao bebê, traduzem as feridas, sim 

certamente. 

 

Questão : o que é então quando o bebê nasce por cesariana  
 

Eh bah, isso se chama uma recusa em nascer.  

 

Questão : ou a posição do cordão ao redor do pescoço, na frente. 
 

É o, se há por exemplo duas voltas ou três voltas, é uma recusa da 

encarnação mas muito mais grave nesse caso do que uma simples 

apresentação anormal pelo assento, porque o bebê não está virado, ou por 

um ombro por exemplo. Mas a apresentação normal com uma circular 

simples, dupla ou tripla, isso existe, aí é catastrófico no nível da vida porque 

a pessoa está sempre prestes a se perguntar o que ela faz aí onde ela está. Ela 

está sempre em vias de mudar de objetivo porque ela não encontra seu lugar. 

Vocês veem ? E sua questão, é o quê ? 

 

Questão : é possível ajudar esses bebês em seguida, e como ? É bom falar-

lhes ? 
 

Falar não serve para nada. Vocês fazem uma bonita declaração a uma pessoa 

que recusou a encarnação, vocês lhe perguntam como ela nasceu, ela vai 

lhes dizer que ela nasceu com uma circular do cordão, e depois ? Porque o 

engrama, aqui, é a recusa de sair, e isso, permanece ativo até a maturidade, 

ou seja quarenta a cinquenta anos, não é ? São pessoas que estão sempre 

prestes a se perguntar se elas estão em seu lugar, que estão sempre a se 

perguntar, a profissão – não as pessoas, mas a  elas mesmas sobre elas 

mesmas -, se é um bom lugar.  É semelhante na família, é semelhante com as 

mulheres ou os homens ; é a mesma coisa. E vocês não podem escapar 

porque essa ferida, ela está engramada (N.T. criou um padrão) diretamente 

no DNA, mesmo se está localizada sobre o chakra da alma. Vocês veem ? 

 

Portanto certamente vocês têm técnicas,  seja a psicologia, com os cristais e 

outras, e eu não conheço, que certamente permitem ajudar essas pessoas. 

Mas não é o fato de dizê-lo uma vez que eles sabem que nasceram de 

assento. Não vale a pena lhes dizer que eles têm uma recusa da encarnação 
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porque eles a vivem ; eles sabem que eles não estão em seu lugar em 

nenhuma parte. 

 

Mas eu te asseguro, a partir do instante em que a Luz, eu lhes falei há pouco 

da parte de baixo e da parte alta do corpo no nível dos membros, da garganta 

e das raízes dos membros inferiores, mas a Luz, eu efetivamente disse que 

ela ia incorporar-se ao coração, como o Canal Mariano incorporou-se ao 

coração, como a Onda da Vida incorporou-se ao coração, não é ?  Como o 

Coração Ascensional incorporou-se à Fonte de Cristal pela Leminiscata 

sagrada. É a mesma coisa para o Instinto da Luz agora que foi no coração.  E 

necessariamente para ir no coração passando desde as pregas da virilha, dos 

dois lados desde as dobras auxiliares, isso passa evidentemente por esses 

pontos. E se você deixa fazer, então a recusa da encarnação desaparecerá 

sozinha e você se sentirá em paz. E o que se passará nesse momento ? Você 

não terá mais questão sobre o que quer que seja. Eu não falo das questões 

que você me coloca, mas em sua vida. 

 

Questão : é um sonho. Estou em um jardim cercado de muros, com um 

homem e uma criança.  Para sair, é necessário atravessar a casa. Antes de 

entrar, abro uma porta, há um medidor elétrico. Nós avançamos na casa. 

Em uma sala, há crianças ; sua mãe as alimenta e eu a ajudo. 

 

É tudo ? 

 

Questão : sim. 

 

A casa, é seu corpo. O jardim, é a agradabilidade do corpo. Entrar na casa, é 

o piso térreo, isso não foi dito, porque a simbologia não é a mesma segundo 

o piso térreo, os quartos, ou o sótão ou o porão. Ela entra no piso térreo uma 

vez que ela está no jardim, eu presumo. Tem ali outros elementos, o medidor 

elétrico eu creio, a grande sala ou... 

 

Questão : em uma sala, há crianças. Sua mãe as alimenta e ela ajuda a 

mãe a alimentá-las. 

 

Perfeito. Assim se é um homem ou uma mulher isso muda tudo. Porque se 

você é uma mulher, e você vê uma mulher, isso apenas a representa. Se é um 
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homem, não é a mesma coisa, de acordo ; é o afetivo e a relação de casal. 

Portanto se é uma mulher que vive isso e que viu a mãe que alimenta os 

filhos, isso simplesmente quer dizer, nessa sala, que ela passa do jardim 

agradável à nutrição da Criança interior e a Criança interior está pronta para 

se manifestar, se posso dizer no exterior, ou seja um ser está a aparecer. A 

Criança interior, não é nada além do que o Caminho da Infância tal como ele 

foi exprimido por Teresa. É a humildade, a simplicidade. 

 

Questão : e o fato de olhar o medidor elétrico ? 

 

O medidor elétrico. O que ele faz, o medidor ? Ele mede. Medidor de água 

ou medidor elétrico.  Simplesmente aí, é de eletricidade, assim isso quer 

dizer que ela  passa pelo medidor e ela o vê girar, estamos de acordo ; isso 

quer dizer que o tempo avança. Isso também quer dizer que há, através dessa 

casa (aliás como em toda casa), algo que mede. O medidor está sempre aí, 

mas é muito raro, em um sonho ver o medidor, não é ? Aí, é muito preciso, 

então o medidor significa que o tempo se escoa segundo um ritmo que é 

perfeitamente normal para essa pessoa em sua vivência. Ao contrário se é 

um homem que vê uma mulher que alimenta as crianças, não é a mesma 

coisa. 

 

Questão : esse não é o caso. 

 

Certo. 

 

Questão : eu tive um outro sonho. Um ônibus rola sobre uma estrada em 

uma curva muito fechada. Tomo um atalho cortando essa curva, caio e 

deslizo sobre o lado. 

 

E muito simples : o carro, é o veículo, como a casa, simplesmente há uma 

noção mais dinâmica, hein. A casa, é seu interior. O veículo, é seu veículo, é 

o caso de dizê-lo. Aí, é um ônibus, certo. Portanto é um veículo... não é 

semelhante de conduzir um carro, conduzir um caminhão, de conduzir um 

automóvel ou uma moto, em sonho.  Certamente a agilidade da moto nada 

tem a ver com a agilidade do ônibus, estamos de acordo. Se é alguém, outro, 
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que conduz, isso quer dizer que você não é mestre de seu veículo. Se é você 

que conduz e você decide sair da estrada para tomar um atalho, mesmo se o 

veículo tem um pequeno acidente, não é grave. É que você aceita não mais 

seguir a estrada delimitada e oficial, você decide sair da estrada para ser 

livre, quaisquer que sejam as consequências no nível do corpo. Eis aí a 

grosso modo o que isso quer dizer. 

 

Ou seja que essa pessoa recebeu o influxo do Espírito ou da alma, que ela 

não está mais obrigada a seguir um caminho delimitado, se posso dizer, ela 

pode ir por um atalho e mesmo se o ônibus deita, não é grave. Em todo caso 

você saiu dos trilhos da pessoa, ou está prestes a fazê-lo. 

 

Questão : os animais percebem os Jnani, os liberados viventes ? 

 

Ah, se o Jnani está em contato com os animais, sim.  Mas o que perceber 

quer dizer ? O animal, as entidades de Luz e todas as entidades invisíveis, 

sim elas veem o Jnani, aliás aqueles que são liberados ou que foram 

liberados constatam ou constatarão que além de ver as entidades invisíveis 

que passam à noite pelo leito, vocês vão ver perfeitamente outros mundos 

em sobreposição em seu quarto e em seu leito. E aí, vocês vão ver não 

somente algumas entidades que passam por vocês, mas verão inumeráveis 

entidades que dedicam-se às suas ocupações e vocês as veem ao mesmo 

tempo. 

 

Portanto os animais, é claro, são muito capazes de captar... lembrem-se por 

exemplo, eu tomo o exemplo de São Francisco de Assis com os pássaros que 

vinham falar com ele. Olhem entre nossos santos, santo Antonio de Pádua 

que pregava aos peixes, etc.,etc. Então sim certamente o Jnani, um santo, o 

Liberado, aquele que instalou o Si, é percebido por sua atmosfera vibratória, 

não há mais pessoa, o que explica o que eu lhes disse quando vocês estão 

alongados em um leito e vocês estão liberados, seja que vocês têm irmãos e 

irmãs de Luz que vêm vê-los, os Vegalianos, os Arturianos, etc., seja que 

vocês começam a ver entidades que os ignoram totalmente.  Elas não veem 

se alimentar do que vocês são, vocês, vocês penetraram seu mundo, mas 

elas, elas não querem penetrar o seu. É como se vocês estivessem em um 
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outro mundo quando vocês abrem os olhos, em sua vida, no escuro ; vocês 

veem que não há mais escuro. Aliás isso causa uma sensação curiosa. 

 

Vocês vão constatar, para aqueles que são liberados, mecanismos visuais 

que não são da visão do coração ou da visão interior, mas a visão retiniana 

que se modifica, dando-lhes a ver, como vocês chamam isso, espectros de 

cores e portanto de frequências que vocês não percebiam antes, 

essencialmente para o infravermelho e para o ultravioleta.  A retina se 

modifica tão profundamente neste período, quanto seu corpo se modifica.  

Assim, ele se modifica com graça e elegância ou ele se modifica com 

resistência, mas a finalidade é a mesma. 

 

Outra questão. 

 

Não há mais questões escritas. 

 

Então, vocês têm a palavra meus irmãos e minhas irmãs. Não hesitem, 

podem falar de tudo comigo. 

 

Questão : eu sinto um tipo de cilindro, bem acima da cabeça e abaixo dos 

pés, e ele gira ao redor do corpo. O que é ? 

 

Mas isso, é simplesmente o desdobramento da Fonte de Cristal, é a energia 

Metatrônica que penetrou por KI-RIS-TI, isto é em um eixo horizontal há 

dois anos, e agora penetra no eixo vertical.  E efetivamente, a percepção que 

você tem, frequentemente, ela é limitada à percepção do 13º corpo que é de 

fato o que você poderia chamar uma esfera de antimatéria, ela está acima de 

sua cabeça. Vejam, vocês vão desaparecer sem nenhum problema.  A 

antimatéria, você sentirá no momento em que isso se produzirá, isso ainda 

não se produz, mesmo que você o perceba, o tubo Metatrônico.  A Cruz é 

realizada pelo impulso Metatrônico póstero-anterior por KI-RIS-TI e o 

coração, e agora ela está realizada, ou seja vocês realizam sua crucificação, e 

aí, vocês estão livres. 
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Isso quer dizer que uma vez que a Onda da Vida subiu, se vocês percebem 

as vibrações, mas mesmo aqueles que jamais sentiram as vibrações, vocês 

têm... e aliás vocês têm seres que não sentiram as vibrações, qualquer uma, e 

que agora começam a ter dores de cabeça muito, muito importantes. Seja na 

frente, seja atrás, seja lateralmente na frente, seja lateralmente atrás, porque 

aí são zonas, vocês o sabem. Eu chamei isso o interruptor ON/OFF, é isso 

que se põe a caminho.  E aí, o que essa irmã descreve, é o 13º corpo, ou seja 

a esfera de antimatéria que vocês têm aqui, que, quando seu veículo 

ascensional estiver completamente, não presente mas ascensionado, a 

matéria negra desse 13º corpo, da Fonte de Cristal, do Vajra, virá e vocês 

vão ver seu corpo desaparecer sob seus olhos, sem nenhum problema. 

     

Mas isso, não é para agora, hein, é necessário esperar o planeta-grelha final, 

exceto para aqueles que devem partir após os três dias. E isso se fará sem 

nenhum problema. É uma translação, efetivamente, da consciência ; é o que 

eu chamei, na época, da lagarta à borboleta. 

 

Questão : isso se sente também sobre a pequena Coroa ? 

 

Sim, de fato. Vocês têm de início, antes que isso seja um tubo, vocês sentem 

uma conexão entre o Vajra e a pequena Coroa. É, se querem, o espaço de 

resolução das quatro linhagens, dos quatro Elementos em meio ao Éter 

primordial – que vocês são também. Assim certamente, desde que vocês 

sentem a cabeça, desde que vocês sentem... vocês têm a percepção dessa 

esfera, aí, que gira ao redor de sua cabeça, ou o tubo Metatrônico que entrou, 

vocês estão crucificados, no bom sentido do termo, ou seja vocês 

ressuscitaram ou estão em curso de ressuscitar, em curso de ressurreição. 

Mas quando essa esfera é percebida, e mesmo se vocês não percebem a 

esfera, mas vocês têm dores de cabeça não habituais sobre o Triângulo do 

Fogo ou da Terra, mas frequentemente sobre as zonas laterais, então nesse 

momento, é o mesmo trabalho mas há ainda uma pequena purificação a 

fazer, que se faz sozinha.  

 

Questão : não é necessariamente uma dor de cabeça ; isso pode ser 

também um ponto, um calor muito forte no nível da testa. 
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Não, naquele momento, é a ativação e o interruptor. Eu falei exatamente do 

Triângulo aqui e do Triângulo ali, ou então os Triângulos laterais, mas é 

mais raro.  

 

Questão : se diz que o mundo está em nós, como fazer para encontrá-lo ? 

 

Bem, torne-se nada, você reencontrará o mundo. Mas se você busca o 

mundo, você não encontrará grande coisa, você vai encontrar os encontros 

exteriorizados com os povos da natureza, com seu anjo guardião, com 

algumas entidades, mas isso é uma parte do mundo, não é o mundo. 

 

Mas o importante não é encontrar o mundo no interior de si, é encontrar o 

Nada que você é, o resto vem em seguida por si mesmo. Porque o Nada é 

concebível, aliás o ego tem muito medo dele, mas o Tudo, como você quer, 

é uma tal abstração, um tal... como disse Bidi, um conceito. Assim tem 

beleza gargarejar-se da palavra Unidade, que nós todos somos irmãos, ou 

gargarejar-se da não-dualidade, mas não é  por isso que  vocês não são Nada. 

Quando realmente vocês são Nada, nesse momento, vocês são o mundo e o 

mundo está em vocês. 

 

Questão : os microchips introduzidos nas intervenções cirúrgicas, nas 

vacinas etc., podem retardar a Liberação ? 

 

É feito para isso aliás. Mas retardar sua liberação individual, não a liberação 

coletiva, hein. Mas não são unicamente os microchips, é toda a tecnologia 

moderna, hein, todas as ondas. Tudo o que é elétrico, vamos, eu exagero, eu 

diria é satânico e binário. Este universo é elétrico, além disso confinado no 

magnetismo.  Todos os universos são elétricos, mas há um equilíbrio entre 

elétrons e prótons, não somente em um átomo mas de uma maneira geral de 

vida. Vocês, os prótons, vocês os têm unicamente quando há ejeções de 

massa coronal e também alguns buracos coronais, não todos. É por isso, 

aliás, que a estase corresponde a uma parada completa de todos os 

fenômenos elétricos, sobre a terra como em seus corpos, e portanto a parada 

do cérebro, e a parada do coração também. 
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Mas como esses três dias serão passados no seio do Absoluto para cada um, 

é o Juramento e a Promessa, exceto se vocês devem deixar o corpo, ao final 

dos três dias seus corpos serão ressuscitados.  Portanto todos vocês vão viver 

a Ressurreição, não somente do Espírito, mas da carne, para aqueles que 

estão na carne.  A ressurreição dos mortos, não daqueles que estão sob a 

terra, são os mortos que estão mortos, ou seja toda a humanidade, durante o 

período dos três dias.  Portanto efetivamente, há uma ressurreição dos 

mortos, mas não creiam, como os pobres católicos, que são todos os seus 

ancestrais que vão reaparecer sobre a terra.  Não haveria bastante lugar, é 

claro. 

 

Portanto a ressurreição dos mortos é simbólica, é a Ressurreição, a vossa, 

que passaram pela porta da morte que se chama a estase dos três dias, que é 

de alguma forma a repetição geral para aqueles que irão até o final dos 132 

dias que se seguirão. 

 

Questão : quando da visita ao Santo Sepulcro em Jerusalém, há dois anos,  

havia muita gente e eu não me senti bem no local.  Quando eu saí, eu 

tinha a cabeça, as orelhas, as mãos, em fogo. Eu estava toda vermelha e 

tinha a impressão de queimar. O que é isso ? 

 

Então ou fazia muito calor, ali havia muita gente, não havia ar, sobretudo 

que  ali não é muito arejado, ou simplesmente o Fogo de Cristo a tocou 

naquele momento. 

 

Questão : eu senti, nessa viagem, uma Presença Crística muito forte, onde 

eu fosse. 

 

Então, você tem a resposta. Você recebeu o que as Esposas de Cristo 

chamam o beijo do Cristo. 

 

Questão : desde o mês de janeiro, eu vivo uma extrema tristeza e eu tive 

muitas dores na base do crânio e na cabeça, e vertigens. Ontem, eu tinha a 

impressão que as palavras de Bidi me atacavam o coração, e eu vi meu ego 
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e meu controle. Esta noite, as dores de cabeça se acentuaram. Você pode 

me guiar ? 

 

Você viu as causas e você viu as consequências, ou seja as dores de cabeça.  

Bidi deu golpes de martelo, ele te martelou o coração. O que é que se passa ? 

Ele desencadeou ainda mais Luz. Você viu os controles, como você diz, mas 

deixe-lhe o tempo de se evacuar. Não a energia-Luz, não as partículas 

adamantinas, mas o próprio controle. Porque quando você tem dor de 

cabeça, você não pode controlar mais nada, não é ?  Portanto se você ainda 

controla, eh bem você terá ainda mais dor de cabeça até que você decida não 

ter mais dor de cabeça. E efetivamente, colocar-se no coração é a única 

solução. Mas você não pode controlar, é um ou o outro. 

 

É necessário entregar-se, se eu emprego palavras antigas, à Divina 

Providência. Sua pessoa não pode fazer nada. Certamente você pode aliviar, 

é mesmo desejável : coloque-se uma touca de alumínio sobre a cabeça, mas 

não todo o tempo hein, só para aliviar, e depois faça o trabalho que foi 

mostrado por Bidi. Ele lhe deu a ver seu ego, como você diz, o resto dos 

remanescentes das pessoas. São frequentemente os hábitos, o controle, hein, 

eu disse. Portanto agora que você sabe que você controla, que seu ego 

controla, o que é que você faz ? Você não vai tentar contrariá-lo, nunca você 

poderia ganhar, mas se você se coloca no coração, como fez Bidi, se você 

focaliza sua consciência, desta vez aqui, não sobre o interruptor, porque o 

interruptor está um pouco emperrado, mas se você focaliza sobre as Portas 

correspondentes ao Triângulo do Fogo e ao Triângulo da Terra, no nível das 

Portas, trinta segundos por ponto, sem nada pedir, somente colocar a 

consciência sobre, você vai estabelecer essa famosa comunicação entre o 

Feminino e o Masculino.  Que traduz, é a mesma coisa, uma incapacidade 

para fusionar o Andrógino Primordial, ou seja as polaridades feminina e 

masculina em você.  

 

E é semelhante para todos os irmãos e as irmãs. Aqueles que foram 

personalidades controladoras, analíticas, têm necessariamente uma 

desarmonia entre o Masculino e o Feminino, é isso que se ilustra agora. 

Portanto você se coloque no coração, focalize sua consciência muito pouco 



29 

 

tempo sobre as Portas que correspondem aos mesmos nomes das Estrelas, e 

deixe. E eu te digo, se a dor é verdadeiramente muito forte, fazendo ao 

mesmo tempo o que eu te digo, eh bem coloque o alumínio sobre a cabeça, 

ou os cristais ou o que você quiser. 

 

Questão : uma vez que nós estamos em um universo elétrico e magnético, 

e o magnetismo nos confina, é sensato utilizar utensílios magnéticos para 

conservar os alimentos ou para tratar as dores ? 

 

Mas é bem ao contrário, uma vez que estamos prestes a desmagnetizar o 

planeta. O confinamento está ligado ao magnetismo. 

 

Questão : é necessário suprimir essas coisas ? 

 

Oh, eu não digo que é necessário suprimir, é necessário simplesmente estar 

vigilante, mas você pode perfeitamente suprimir uma dor com imãs, se isso 

funciona. Mas o efeito será, aliás é conhecido desde muito tempo na terra, o 

efeito dos imãs, mas não é um efeito que tem efeitos revolucionários, hein, é 

somente para acalmar as dores. Aliás, os imãs,  no nível da cabeça, é 

necessário colocá-los sobre as Estrelas. 

 

Questão : quando de operações de catarata, se coloca um implante do 

cristalino. Há microchips da nanotecnologia nesses implantes cristalinos ? 

 

Você pode também colocar o problema sobre os dentes, quando vocês têm 

coroas ou pontes, mas é claro que isso não obstrui em  nada, sem isso 

felizmente, ninguém está salvo. Todos vocês têm problemas de boca, eu 

também tinha quando estava encarnado. Todos têm ao menos amálgamas de 

resinas, próteses, e isso, e aquilo. Felizmente que isso não obstrui. O único 

truque que é razoável obstruir, são os implantes, não etéricos mas os 

implantes de microchips que querem implantar. Mas mesmo isso é estúpido. 

Isso vai ser varrido pela potência ao mesmo tempo de Nibiru e depois, pela 

transformação do Sol. Vocês veem ? E o que fazer então as pessoas que têm 

próteses no joelho, no quadril, aparelhos de diferentes níveis, isso não é 

nenhum impedimento. 
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Questão : haveria outros usos da touca de alumínio da qual você falou ? 

Por exemplo quando da visibilidade de Nibiru ? 

 

Então aí, caro amigo, é mais ou menos no momento da estase. Você ainda 

está em uma lógica de proteção de alguma coisa, você. Abandone tudo isso, 

é seu mental que te diz isso. Tudo está perfeito, você nada pode controlar, 

você não pode reprimir nada. É como quando você deseja fazer caca, você 

não pode esquecer, é necessário ir fazer caca. É parecido para a cabeça. 

Você terá outra coisa a pensar do que se colocar um touca sobre a cabeça ou 

cristais ao redor de você no momento da estase, hein, eu te garanto. 

 

Questão : ontem, eu coloquei uma questão ao Bidi. Eu tinha me colocado 

a pergunta de quem sou eu e meu ego estava em pânico. A voz trovejante 

de Bidi sitiou-me e transpassava o corpo e o coração. Ele me convidou a 

dar o passo, e essa passagem não se fez. Vi em seguida o mental, a pessoa, 

que tentava reproduzir a situação e eu vi que era uma armadilha. 

 

Certamente. 

 

Questão :  você poderia me dar um conselho, se eu reescuto Bidi ou se a 

ocasião se apresenta ? 

 

É muito simples, naquele momento não tente perceber o que acontece nem 

se agarrar ?  Você repete simplesmente como um mantra : « Eu não sou esse 

corpo, eu não sou esse mental, eu não sou esse pânico. », o que de fato é 

verdade, além disso. É a pessoa que prova isso, não é o que você é. Portanto 

é um problema de ponto de vista aí também, hein.  Não o ponto de vista 

como esse mental, mas o ponto de vista real do que se passa na consciência. 

Se é claro você tenta se agarrar porque há pânico, o ego em pânico, você não 

pode se servir do ego, assim tudo o que você pode fazer, é afirmar : « Eu não 

sou esse corpo, eu não sou esse pânico e eu não sou esse mental. » 

 

Questão : eu via o ego em pânico e eu sabia que eu não era isso, mas 

havia alguma coisa forte que me impedia ou me retinha... 
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Sim, sim é sempre a pessoa, mesmo se... O que viu é seu Si, você viu seu 

próprio ego ; você sabe que não pode combatê-lo porque se você se opõe a 

ele, ele vai se reforçar, ele vai encontrar uma justificativa. Então você lhe 

afirma, no momento em que ele aparece assim, em que você o desalojou ou 

ele foi desalojado pelas circunstâncias, permaneça tranquila, não faça nada e 

diga simplesmente : « Eu não sou meu pânico, eu não sou esse corpo, eu não 

sou o mental », e é tudo. 

 

Questão : ter circunstâncias, os pequenos diabos, os medos, etc.,pode ser 

um freio para fazer a passagem ? 

 

Mas quem disse isso, se não é a pessoa, isso é o ego. 

 

Questão : quando eu fiz a passagem, acompanhada por Bidi, eu vi que ele 

me mantinha no silêncio e ele me ajudava a permanecer na imobilidade. 

Foi isso que permitiu fazer a passagem ? 

 

Oh, eu creio que ele não teve a pretensão de lhes dizer que era ele, ele disse 

simplesmente que sua presença e a vibração de sua voz que desencadeia 

isso. Todos vocês sentiram, quer vocês estejam perturbados ou não, que ele, 

desta vez, os perfurou em todos os lugares. E a próxima vez, se ele retorna, 

ele irá a golpes de sabre, será mais rápido do que o martelo. Além disso, é 

mais preciso, o golpe de sabre. Depois restará o sabre do Jedi. 

 

Portanto ele não agiu, exatamente, ele emitiu uma vibração desde ali onde 

ele está, que estava destinada a abalar todas as suas fundações. É essa a 

ajuda, e ele, como ele disse e como eu lhes disse, não se pode fazer nada, 

pode-se apenas conduzi-los ao limiar, depois somos obrigados a deixá-los, 

porque isso deve ser uma decisão, não de sua pessoa, vocês o sabem, mas do 

que vocês são. Mas essa passagem que você descreve, todos vocês vão 

passar, mesmo antes da estase se está ainda um pouco mais longe no tempo, 

esses episódios de basculamento. 
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E aliás todos aqueles que se sentem tristes, na raiva, que têm tido dores no 

corpo, as manifestações de cristalização, vocês vão reviver esse 

desaparecimento, eu diria, mesmo se vocês já desapareceram, um pouco 

mais em consciência no nível desse estado, se posso dizer, que é a Infinita 

Presença, que é o momento em que vocês passam da última consciência à a-

consciência, com efetivamente, em retorno, a paz, a visão da Luz azul noite, 

etc., etc. Não é o azul da fusão dos Éteres, hein, é um azul muito mais 

profundo. Não é o azul do céu. Então é perfeitamente normal. Ali, Bidi não 

foi aquele que agiu ou operou, mas ele foi o catalizador, aquele que estava, 

por sua presença, e tranquilizou alguma parte e lhe permitiu ir até lá – mas 

foi você quem passou, não ele. 

 

Questão : ele utiliza em sua voz uma sonoridade particular ? Eu sentia 

alguma coisa que transpassava no nível do cérebro ? 

 

A voz, ela é forte, é para afastar seu ego, mas há apenas a voz e a potência 

da voz, há o Verbo, ele lhes disse. E esse Verbo, no caso dele, está 

acompanhado pela Luz e essa Luz, ela vai diretamente lhes transpassar o 

coração, um pouco como Miguel, com uma intensidade assustadora. 

 

O abandono de Bidi, quando ele estava encarnado, e infelizmente eu não o 

encontrei porque ele era quase desconhecido naquela época, eu não poderia 

encontrá-lo, mas é evidente que ele está tão além de qualquer conceito e de 

qualquer forma, mesmo quando ele estava em seu corpo, que ali nada parava 

nele o que quer que seja. Sua potência já era idêntica quando ele estava 

encarnado, mas raros foram aqueles que se deixaram transpassar. Eles foram 

muito poucos.  Hoje, está muito mais fácil.  O que ele lhes fez, ele não 

poderia tê-lo feito em 2012 por exemplo. 

 

Mas de fato, ele não faz nada, ele apenas os coloca diante de vocês mesmos, 

e os gritos que vocês ouvem, ele lhes disse, são os gritos de sua alma se ela 

ainda está aí, ou os gritos de seu Espírito.  É por isso que isso os transpassou 

e foi, para alguns, tão intenso. Ele não fez senão traduzir as palavras de seu 

Espírito e as palavras do Absoluto também, quando eles se traduzem em 

palavras. Ele não lhes falou do Absoluto uma vez que ele se dirigia 
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justamente ao que vocês são em eternidade, e para isso é necessário 

transpassar a pessoa, o que resta de resistências. Ele os conduziu ao limiar, e 

depois vocês vão, ou não. 

 

Questão : por que ele não sacou a espada imediatamente ? 

 

Porque isso seria delicado ter mortos aqui. E para as leis sociais e as leis, 

matar alguém com a Luz, para aquele que está na pessoa e na justiça, isso se 

chama assassinato, não é ? 

 

Questão : isso significa que talvez ele poderá fazê-lo em sua próxima 

intervenção, pois a partir de 8 de março passamos a uma oitava diferente ? 

 

Isso será efetivamente, é por isso que ele lhes falou de um martelo maior. 

Mas eu penso que se ele vem, isso será diretamente o sabre. Depois, vocês 

poderão cortar com o champanhe. 

 

Questão : você disse que é o « Eu sou » quem escolhe. Por que o « Eu 

sou » não escolhe imediatamente a outra margem ? 

 

Ah não, nunca na vida, é quando o « Eu sou » desaparece. Não conte em ir 

para a outra margem com seu Si. « Eu sou » não os conduz a nenhuma parte, 

ele estabelece o Si.  Mas eu creio que Bidi lhes repetiu que após o « Eu 

sou », na época nós dissemos « Eu sou Um » para evitar a fonética inglesa 

de Yaldébaoth « I AM », mas « Eu sou Um », já, é a mesma coisa,  de 

acordo. Bidi e outros falam do Si e do « Eu sou », certo, porque está na 

tradição, é o que todo mundo ouviu ao menos uma vez, mas o « Eu sou » 

não os conduz a nenhuma parte uma vez que é quando o « Eu sou » se 

apaga, justamente, que vocês passam ao outro lado. É necessário reconhecer 

seu ser e depois, como se diz, passar ao não-ser – e vocês não passam com o 

ser, no não-ser. 

 

Questão : quando se diz « Eu não sou esse corpo », « Eu não sou essa 

história », não bloqueia alguma coisa ? 
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Vocês bloqueiam se vocês estão totalmente na personalidade e se vocês 

jamais vivenciaram nada. Não são as mesmas circunstâncias, dessa negação, 

quando vocês estão no Si ou se vocês vivenciaram a Coroa radiante da 

cabeça, do coração ou a Onda da Vida ou o Canal Mariano. Vocês não estão 

no pequeno Si, como isso pode ser dito, nem no ego, mesmo se o ego está 

presente. Vocês são obstruídos pelo ego, mas vocês não estão instalados no 

ego. 

 

Todos, aqui, têm mesmo assim bom coração, quaisquer que sejam seus erros 

e qualquer que seja a necessidade de aparência que alguns podem ter. Assim 

para vocês... mas evidentemente se vocês dizem isso a alguém que jamais 

viveu uma vibração, vocês vão aterrizar exatamente na despersonalização, 

mas absolutamente não no Absoluto.  Aliás, essa afirmação « Eu não sou o 

corpo », quando vocês estão liberados, vocês são obrigados a reconhecer que 

há um corpo que está aí, sem isso vocês não estão liberados, vocês estão ao 

lado da placa. Não é porque se diz que não há pessoa que vocês não são uma 

pessoa – vocês estão liberados da pessoa.  Isso não quer dizer que a pessoa, 

ela desaparece, mesmo se ela vai desaparecer em breve. 

 

Portanto é claro, e aliás, eu penso que Bidi o fez, suas palavras não se 

dirigem à personalidade, elas se dirigem diretamente ao que é eterno em 

vocês.  Senão, vocês se dão conta do desperdício sobre um ego, se vocês lhe 

dizem : « Você não é esse corpo, você não é esse mental, você não é sua 

vida » ? Mas ele vai tomá-lo muito mal ou então ele vai considerá-los um 

louco, e ele terá razão, porque ele, o que ele vive não é o que vocês vivem ; 

mesmo se vocês são cada vez mais numerosos, isso vocês o sabem, sobre o 

planeta, a vivê-lo, todos os outros não o vivem e para eles vocês são loucos 

perigosos, mas verdadeiramente muito perigosos.  Mesmo para aqueles que 

estão na espiritualidade, que continuaria a 3D e a encarnação, é limite 

suportável.  Não serve para nada ir provocar o ego, ao contrário de 

transpassá-lo, para aqueles que têm a possibilidade, como Bidi de quem é a 

função, está muito bem.   Mas vocês façam ouvir Bidi alguém que não tem 

nenhuma diligência, que não percebe nada, ele vai ser prodigiosamente 

irritado, aliás é o menos que se pode dizer.  
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Eu, vocês podem me fazer ouvir ou me ler mesmo para aqueles que estão no 

engano, isso não coloca problema uma vez que eu os acaricio no sentido do 

cabelo o mais frequente. É normal, eu não posso ser diferente. Não 

esqueçam, eu lhes disse muitas vezes ainda quando estava encarnado, que eu 

estou muito próximo do humano. Eu amo o humano, mesmo se eu sei que é 

uma ilusão, mas o que vocês querem, minhas vidas, enquanto pessoa, 

sempre foram orientadas sobre esta humanidade, e aliás é por isso que 

Orionis me transmitiu a chama, porque ele necessitava de seres que estavam 

encarnados, que tinham vivido o sofrimento, que tinham vivido a 

espiritualidade luciferiana da terra, para compreender o que isso era. Vocês 

veem ? 

 

E é por isso que nós lhes temos dito que não estávamos em estase mas em 

um nível intermediário em que conservamos uma forma bastante idêntica 

àquela que nós tínhamos, encarnados, e que nós tínhamos guardado nossas 

memórias para ajudá-los, porque nós conhecemos todas as armadilhas. 

Enfim a maior parte, aí se tem de aparecer o que não se viu, mas isso, isso 

faz parte da experiência, não é ? 

 

Questão : tenho momentos de alegria intensa, sem razão, e me ponho a 

cantar para exteriorizá-la. Penso que é minha Criança interior. O que se 

tornará essa Criança interior quando eu partir ? 

 

Como disse Bidi, é um conceito. A Criança interior, é o que permite a você 

se exprimir, é a junção do Masculino sagrado e do Feminino sagrado.  

Portanto a Criança interior é como o corpo de Existência ou a Leminiscata 

sagrada de preferência – a Leminiscata sagrada é uma estrutura 

intermediária que não tem nenhuma utilidade em outra parte - , a Criança 

interior, mas assim que você é livre e autônomo, você é adulto, não ? Mas 

um adulto livre que é uma criança, mas não é a mesma Criança interior. Não 

faz dessa Criança interior que se exprime, um bebê, como uma mãe que vai 

abrigar esse bebê em seu coração. Isso não tem nada a ver, essa imagem. 

 

Questão : esses momentos de alegria intensa vêm de minha Criança 

interior ou é uma ideia ? 
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Isso vem de toda parte do que você é. Mas por que... vocês têm necessidade 

de sempre se apegar de novo, como disse Bidi, aos conceitos.  O importante, 

é o que você vive, não é saber de onde isso vem. É assim que se instala a 

Evidência da Luz ; não é tentando dar nome a isso através de conceitos ou de 

formas. Vocês são, vocês entram no sem-forma, no não-nascido, como disse 

Bidi.  Portanto esqueça, como ele lhes martelou, todos os conceitos. Vocês 

não têm necessidade de explicações quando você vive essa alegria intensa, é 

o ego que quer encontrar uma explicação e que tem necessidade de se 

assegurar dizendo : « A Luz, e essa alegria, vêm de minha Criança interior ». 

 

Mas assim que você disse « meu », « meu corpo », « minha família », isso 

quer dizer que não é você. A linguagem, na língua francesa, é de qualquer 

modo eloquente. Quando vocês dizem « meu carro », vocês sabem muito 

bem que vocês não são o carro, quando vocês dizem « meu marido », vocês 

sabem muito bem que vocês não são vosso marido, então não há problema. 

Quando vocês dizem « meu corpo », vocês deveriam saber automaticamente 

que vocês não são esse corpo.  Sem isso, vocês se fixam entre o nascimento 

e a morte. E pouco a pouco, à medida das encarnações, vocês caem no 

materialismo, vocês se desconectam da energia, vocês se desconectam do 

fluxo de vida, e vocês chegam neste momento, neste fim particular em que 

muitos irmãos e irmãs adormecidos pensam que eles nasceram um dia e que 

tudo o que é sua consciência vai acabar em poeira e comido pelos vermes. 

Vocês veem ? 

 

Mas a partir do instante em que você diz « meu », é o que não é você. 

Reflitam dois minutos : « minha Criança interior », não é você, não faça 

disso uma possessão. É como um carro, ele apenas passa, ele dura um tanto 

de anos ; é como seu corpo, ele dura apenas um tanto de anos. Não há 

necessidade da Criança interior quando você é livre, ou seja além da forma, 

depois.  De fato eu não sei se vocês compreendem, através do que nós temos 

dito, seja Bidi, eu, e o que dirão Cristo, Maria e Miguel, vocês tomam 

consciência dos últimos erros de posicionamento que estão ligados aos 

hábitos, vejam vocês.  E por exemplo, ao se tomar o exemplo de « meu 

corpo », sim é seu corpo, ele lhe pertence, mas se ele lhe pertence, ele não 

pode ser você, vocês veem o que eu quero dizer ?  É semelhante para um 
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objeto, é semelhante para tudo o que tem uma forma. Quando vocês dizem 

« minha joia », mesmo se você a tem, você sabe muito bem que você não é a 

joia, ela é sua, mas você, quem é você ? 

 

É por isso que Bidi insistiu ainda mais, sobretudo agora, do que há alguns 

anos ou em 2012, sobre essa noção de não ser essa identidade. Mas se vocês 

estão enrolados com vosso ego, o que é que vocês vão fazer ? Bem vocês 

vão empregar as frases que vão dizer inépcias. Vocês vão dizer : « Esse 

corpo vai tomar um café ». Mas eu quero dizer : « Andouille, é você quem 

está no corpo ».  Portanto não há nenhuma razão de entrar em... quando 

vocês dizem interiormente « Eu não sou esse corpo », não é uma razão, 

depois, para muito estupidamente ir dizer : « Esse corpo vai comer, esse 

corpo vai ao café », porque aí, vocês estão em despersonalização. 

 

Ultrapassar a pessoa, não é entrar em despersonalização ou negar a pessoa, é 

um mecanismo da consciência, é tudo.  E esse mecanismo da consciência, 

vocês serão cada vez mais numerosos a vivê-lo, com ou sem Bidi – que aliás 

é responsável, quando eu respondi a primeira questão, do sentimento de 

raiva e de tristeza.  Porque uma pessoa mesmo se ela está prestes a 

desaparecer, as emoções, elas pertencem à pessoa. Aqueles que hoje estão na 

Infinita Presença ou na Paz, eles lhes dirão : eles não são mais afetados pelas 

emoções, elas apenas passam. Não há mais possibilidade de se identificar à 

tristeza, à raiva, ao medo. 

 

Na imobilidade, há o Silêncio, há a Paz, há o êxtase. As Estrelas lhes 

contaram isso há muito tempo, parece-me, mas o hábito é tenaz. É por isso 

que eu falo : não são mais memórias, agora, não são mais feridas, são 

simplesmente hábitos, que estão ligados à conformação de seu cérebro e não 

às suas linhagens, segundo a experiência que vocês construíram nesta vida,  

que não seria senão através de sua orientação profissional.  É evidente que 

um artista terá muito mais facilidade com a Criança interior e a cocriação 

consciente do que um contador ou um engenheiro, que esses são formados 

para estarem em um rigor, mesmo se eles não o são mais, vocês 

compreendem ?  Porque seu cérebro é plástico, e segundo o que vocês 

colocam na frente em sua profissão, ou em seu afetivo, vocês criam  redes 
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neuronais, estruturas comportamentais sobre as quais vocês não têm nenhum 

meio de acesso pela pessoa.  Porque são os hábitos, não são as feridas, não é 

sua falha, é simplesmente o que vocês fizeram em suas vidas que vai se 

traduzir de uma maneira ou de outra. 

 

Questão : quando você diz « você », a quem você se dirige ? À pessoa, ao 

corpo, ao corpo de Existência, à consciência ? 

 

Eu nada compreendi. O que é que você quer colocar com essa pergunta ?  E 

nos assuntos ? Você, foi contador ou você faz truques bizarros, hein. Isso 

quer dizer o quê ? Bidi se dirigiu ao que vocês são, eu me dirijo à pessoa, se 

ela está aí, e ao Espírito se ele não está aí, mas eu não atravesso a 

personalidade. Se você tem uma personalidade eu me sirvo dela. Isso foi o 

pedaço de cenoura, há somente sua pessoa que é joguete disso.  Portanto 

querer saber a quem eu me dirijo, eu me dirijo ao nível em que você está. 

 

Portanto aparentemente, para você, eu me dirijo ao nível em que você tenta 

me encaixar, em todos os sentidos do termo, e dos assuntos. Reaja. Aí 

também, é ver seu ego, ver sua pessoa.  Aquele que está no Si, ou que está 

liberado, se coloca a questão de saber se eu me dirijo a tal coisa ou a tal 

coisa ? Ele me recebe no nível em que ele está.  Mas efetivamente, eu me 

dirijo à pessoa, mas se a pessoa não está mais aí, é captado diretamente pela 

Existência ou o Espírito. Assim por que você quer fazer diferenças enquanto 

todos estão prestes de tentar reunificar a consciência e não mais fazer 

diferença entre a consciência efêmera, a consciência eterna, a Existência, a 

consciência, o corpo físico, o corpo de Eternidade. Isso torna-se uma 

unidade. E depois, para ir mais longe, o que é que minha resposta te traz ? Aí 

sou eu que te coloco a questão, não é ? 

Questão : saber se você se dirige em parte ao meu corpo, com outros 

elementos, e por outro lado você disse que não somos nosso corpo. Para o 

momento, se é tudo isso... 

 

O que é que ele disse, o contador ? Aliás estou seguro de que ele não sabe 

contar e que ele nunca conta. 
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Questão : você se dirige a este corpo, à pessoa... 

 

Eu disse à pessoa, sim de fato. Mas se não há mais pessoa, eu me dirijo ao 

que está além da pessoa, isso depende de você. A questão é o quê ? 

 

Era a resposta. 

 

A resposta que ele deu, ao quê ? Tenho a impressão de assistir a um velho 

sketch que eu vi com Pierre Dac e Francis Blanche, vocês sabem, Le Voyant 

Extralucide (N.T. O Visionário Clarividente). 

 

Questão : desde o inverno, nos martelam que não se é este corpo. Então eu 

admito. 

 

Eu não te peço para admitir, eu te peço para verificar. É o que Bidi lhe 

pediu, não ? Você ainda está na cogitação intelectual, é sobre isso que eu 

quero atrair sua atenção. Quando você coloca esse gênero de questão me 

perguntando a quem eu falo, eu falo  a aquele que está aí. Se é uma pessoa, é 

uma pessoa, se é o Espírito, eu me dirijo ao Espírito.  Simplesmente Bidi 

atravessou a pessoa, é tudo, é por isso que há aí quem a soltou. Então o que é 

que ele me respondeu? 

 

Questão  : agradeço.  

 

Podemos continuar muito tempo hein, se você quer. E o sketch, eu os 

convido a revê-lo, era muito engraçado : Le Voyant Extralucide (N.T. O 

Visionário Clarividente). Vocês conhecem. Aí está, é o que nós jogamos.  

Mas Bidi, aí, ele o teria perfurado e dividido em dois com o sabre, hein. 

Você colocou questões a Bidi ? 

 

Questão : sim. 

 

Ah, e não foi transpassado aparentemente. A carapaça, ela é 

verdadeiramente espessa, hein. É necessário esperar o sabre. 
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Questão : Isso fez uma boa limpeza e eu apreciei. 

 

Sim, sim, mas não foi mais do que a limpeza, é necessário quebrar a carcaça. 

No entanto eu vejo que você já foi quebrado um pouco por toda parte, isso 

não basta. 

 

Vocês veem como o mental é sutil, ele manipula os conceitos, e agora isso 

se vê como o nariz no meio da cara. É como se ele portasse um nariz 

vermelho de palhaço, é o que eu vejo daqui, não um nariz vermelho, mas há 

alguma coisa que me diz que é efetivamente a confrontação do mental. Aí é 

o mental que se diverte. Ele vai responder que não é verdade, é claro. Mas se 

pode jogar, hein, eu posso jogar todos os jogos que vocês queiram.  Bom, 

exceto os jogos de cartas, isso eu não gosto. 

 

Questão : vale a pena ler todos os livros sobre sua vida e aqueles tirados de 

suas conferências ? 

 

Sim, isso vale a pena, tanto mais que , na FBU (N.T. Fraternidade Branca 

Universal), esses idiotas estão persuadidos de que não sou eu que falo. Eu 

lhes dei milhares de provas, a cada vez que eu via um, mas eles são sempre 

tão estúpidos quanto na época em que eu estava vivo. Isso acabou.  

Certamente que é válido, para a pessoa, porque havia uma ascese, havia um 

aspecto pedagógico no que eu dizia, que permitia às pessoas irem para o Si – 

mas não para a Liberdade, é claro, não era o momento. Aliás é por isso, 

certamente, que eu não encontrei Nisargadatta quando estava vivo. Eu 

certamente não estava pronto. Mas não fui eu que decidi, é porque eu 

obedecia a minha missão de vida, muito simplesmente, e o momento não 

havia chegado. 

 

Tem pessoas que escreveram o que eu disse, e organizaram o que eu disse, 

porque isso foi organizado, em todo caso, hein. Se vocês querem ter uma 

opinião justa do que eu podia dizer, não nos livros, nas imagens e nos vídeos 

que vocês têm de mim. Há alguns assim mesmo, hein, de acordo ? E vocês 

verão que o que eu disse, não é verdadeiramente mesmo o que eu escrevi, 

por razões didáticas e pedagógicas, mas as provas, são como na religião 
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católica, uma vez que o mestre partiu, os alunos, os discípulos, vocês 

chamem isso como vocês quiserem, organizam ao seu gosto.  Mas isso, eles 

nunca entenderam, são pessoas rígidas. E não é uma crítica, eles necessitam 

de pontos de referência. 

 

E vocês sabem, eu dei a um canal, mesmo a dois canais, um há muito tempo 

e um mais recente, eu dei os símbolos que são os objetos, dos quais um, 

desconhecido. Todo mundo conhece efetivamente  meu anel, e todo mundo 

conhece minha bengala, com o cristal, mas há um terceiro símbolo que 

nunca ninguém viu, e antes de partir, eu deixei esse objeto na Fraternidade 

branca universal dizendo que um dia, um irmão viria reclamar essa joia para 

tomar minha sucessão.  Mas eu creio que o canal, ele teve razão de recusar. 

Para que isso serviria ? Ainda criar organizações e estruturas enquanto 

estamos em vias de quebrar tudo ? Vocês veem ? 

 

Então eu sei que desde então, há aqueles que são persuadidos de serem meus 

sucessores, mas eles ainda estão na ilusão, como aqueles da Fraternidade, a 

maioria. Não se está mais naquela época em que eu era paternalista, em que 

tinham irmãos e irmãs que me consideravam como seu avô, diretamente, e 

não como um irmão. Isso acabou. Vocês não têm mais necessidade de jogar 

tudo isso, e aliás eu também não. 

 

Portanto, se você quer ter um reflexo fiel, certamente meus escritos refletem 

meu pensamento, mas há alguns que foram mesmo um pouco deformados.  

Agora olhe meus vídeos, e você verá que a coisa a mais essencial, não eram 

os conhecimentos que eu dava, era o rir, a leveza, a intensidade. Se você 

quer fazer uma melhor ideia de mim, não é tanto através dos textos, é através 

das fotos, as imagens e os vídeos, porque aí, ao menos, eu estou seguro de 

que eles nada adulteraram, à parte com os softwares de imagens talvez, para 

me fazer parecer mais bonito, mas é tudo. Sagrada informática, hein. 

 

Felizmente, eu parti no momento exato em que eu nasci. Porque vocês 

sabem em todo caso que a internet... nós passamos pela internet para razões 

precisas de difusão, justamente para tentar limitar a influência, durante o 

período da descida da Luz das Núpcias Celestes, e a influência dessa rede 
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diabólica, mesmo que lhes traga alguns conhecimentos. Vocês veem agora, 

irmãos e irmãs que são cativos. São zumbis, eles estão sem parar a olhar 

uma tela. Mesmo quando eles estão em férias, eles olham através da tela ao 

invés de olharem com seus olhos.  Verdadeiramente precisa estar doente, 

hein. E eu lhes asseguro. Mas bom, nós fizemos o que devia ser feito. 

 

É hora da pausa. 

 

Então ponham-se, como disse Bidi. Eu lhes desejo uma boa pausa, um bom 

lanche, e eu lhes digo até daqui a pouco. 

 

 

*** 
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