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Eh bem caros amigos nós vamos prosseguir com suas questões, nosso 

diálogo, e continuar a avançar juntos na alegria e no prazer, não é ? Então 

escuto novamente as questões que vocês têm. 

 

 

Questão: repetindo a frase de Bidi: “Eu não sou esse corpo, eu não sou 

essa pessoa, eu sou a Verdade”, eu subitamente ouvi: “eu sou o Amor 

encarnado”. O que você pensa disso ? 
 

Eh,  eu sou sensato de pensar alguma coisa ? Eu posso dar um parecer, sim, 

eh bem não há nada a pensar, é muito normal quando, antes que o silêncio se 

faça, vocês podem muito bem, como você disse, ouvir frases que vêm 

completar o que Bidi disse. Certamente que você é o Amor encarnado 

também, é a mesma coisa, portanto não tem... como dizer, de buscar outras 

explicações ou uma compreensão. Essa frase foi pronunciada por quem ? 

Pouco importa, o importante é que ela assinala uma verdade. Que isso venha 

de mim, que isso venha de uma Estrela, que isso venha da Criança interior, 

que isso venha da própria Inteligência da Luz, do Impessoal, isso não tem 

nenhuma importância, o importante sendo, é claro, viver o que é para viver, 

não o interpretar e  o compreender. Eu espero que agora, com o que Bidi 

lhes disse, vocês tenham compreendido. 

 

A experiência não é a compreensão, a experiência  é por definição, viver 

alguma coisa. O Jnani não tem necessidade de conhecer as causas, porque 

ele está além da causa,  portanto o que ele faria, aquele que está na Infinita 

Presença ou que está liberado, das explicações, das compreensões ?  

Lembrem-se, o Jnani está estabelecido na verdade eterna e absoluta, com 

forma ou sem forma, e o importante para cada um de vocês, onde quer que 

vocês estejam, é de viver o que é para viver, e mais vocês estarão, como 

dizer, relaxados em relação ao que é vivido... Então eu compreendo que 

vocês tenham interrogações quando vocês têm um problema e uma doença, é 

humano, é normal, ao contrário quando tudo vai bem e quando vocês vivem 

algo agradável, que não é um sofrimento, que não é uma resistência, que não 
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é algo que não foi visto, para quem serve a explicação, se não é para 

tranquilizar o mental, e portanto a pessoa ? 

 

E nesse momento, o que é que se passa ? Vocês se reúnem ao vosso corpo, e 

novamente vocês retomam vossa identidade. É que, desde que vocês veem 

isso – não é necessário aceitar tal como eu lhes digo, como diria Bidi, basta 

simplesmente compreender o que se joga -, vão além  das aparências. 

Quando vocês vivem uma experiência, então quem viveu, quem faz parte de 

seu ser e de seu não-ser, nesse momento qualquer demanda de explicação 

não vem senão da pessoa.  O Jnani se deixa atravessar pelo que se vive, que 

ele esteja em samadhi, no grande samadhi da morte, maha samadhi, ou em 

samadhi tal como o manifestava, por exemplo, Ma Ananda Moyi, ela não se 

colocava nenhuma questão. 

 

É como, quando vocês retornam do Absoluto, vocês têm ainda questões para 

saber se era o Absoluto. É sempre a pessoa quem coloca a questão, e nesse 

momento vocês repetem o jogo do mental.  Aí está o que eu quero dizer 

através do que é vivido nos momentos importantes de experiências, de 

vivências, e não nos conceitos. Se vocês reconduzem isso a um conceito e 

têm necessidade de ligá-lo a outra coisa do que à própria experiência 

desprovida de qualquer interpretação e de qualquer necessidade de 

causalidade, vocês não estão livres. 

 

Assim certamente, eu não digo que isso se faça espontaneamente, mas com o 

que se desenrola neste momento, com a ativação da Merkabah 

interdimensional pessoal e coletiva, cuja Leminiscata sagrada está colocada 

a fogo,- vocês o sabem, eu falei de pavio há pouco, hein - , aí, não há mais 

questões a colocar, é necessário estar o mais pronto possível, é necessário 

aderir à experiência, mas não ao mental ou ao corpo. E se vocês adotam essa 

postura, vocês vão perceber que – como agora mesmo algumas questões -, 

onde antes mesmo que a questão seja enunciada e que eu peça que se 

coloque a questão, foi vista.  Se vocês procedem assim, vai ser 

extremamente rápido, diante das atuais circunstâncias coletivas, para realizar 

o que vocês são, e depois  vocês se desembaraçarão, se posso dizer, sem 

nenhuma dificuldade do “Eu sou” a fim de penetrar em totalidade no não-

ser. 

 

O Absoluto é efetivamente assimilado ao não-ser, mas ele engloba tanto o 

ser como o não-ser, tudo não sendo fundamentalmente descritível 

simplesmente pelo não-ser.  Aliás, vocês o veem, quando não há mais nada, 
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vocês querem falar do quê ?  Quando vocês estão em vocês, quando vocês 

estão no que vocês são, além de qualquer ser e de qualquer manifestação, há 

uma tal evidência que a única palavra que pode traduzir isso, nas palavras 

correntes, sem fazer referência à palavras  eruditas, hindus, ou nomes 

ligados à estrutura da Existência, é o Silêncio.  Não há melhor palavra 

porque não há nada, e quando não há nada, vocês são Tudo, nesse momento, 

tudo não sendo nada – ou seja além do ser e do não-ser, além do jogo da 

manifestação e do desaparecimento, além do jogo de qualquer identidade e 

também de qualquer identificação possível a qualquer coisa de conhecido. 

 

É necessário permanecer, nas experiências intensas que alguns de vocês... e 

os estados que vocês começam a viver, a descobrir e que se instalam, 

permanecer neutro, se posso dizer. Acolham o que vem, acolham o que 

vocês vivenciaram, acolham, no retorno, a interrogação, mas vejam de onde 

ela vem.  O mental não se cala assim, simplesmente são vocês o mestre, e 

quanto mais vocês estão livres dos conceitos, como dizia nosso querido Bidi, 

no momento da experiência, quando vocês retornam, vocês estão ainda mais 

disponíveis para revivê-la com evidência. Mas assim que o mental intervém 

com a necessidade de apreender, a necessidade de compreender ou de 

explicar, bem vocês recaem, certamente de maneira temporária, mas nas 

malhas da identificação  e da identidade. Aí está o que eu posso dizer sobre 

isso. 

 

 

Questão : o estado de liberado vivente é irreversível ? 

 

Sim porque se fosse reversível, não seria isso.  A reversibilidade está ligada 

talvez, como eu expliquei através dos irmãos e irmãs que a vivem, aos seres 

que viveram o Si e o desaparecimento, mas que não mantiveram esse estado, 

ou seja, de algum modo, a irreversibilidade sobrevém no momento preciso 

em que vocês desaparecem. Vocês têm a segurança, mesmo se vocês não 

veem nada, mesmo se vocês não percebem nada como no sono, mas vocês 

são obrigados a constatar no retorno os efeitos. Vocês o veem muito rápido : 

o mental foge mais rápido, os pensamentos e as ideias estão mais claras, e 

vocês sabem pertinentemente que enquanto testemunha e observador, 

quando vocês retornam, vocês não são o fazedor.  É Deus que faz, ou a 
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Fonte, ou a Luz, ou... o que vocês quiserem, mas isso não está ligado a uma 

forma nem a uma consciência.  Vocês veem o que eu quero dizer ?  é a 

junção entre a consciência e a a-consciência, que foi chamada de diversos 

nomes, que lhes permite se darem conta. 

 

Mas ainda uma vez, aí, o que vocês vivem, não são memórias, não são 

engramas complicados, é exatamente, como eu disse, os hábitos. Portanto 

percam os hábitos. Quando a questão surge em seu retorno na pessoa, 

certamente eu estou aí para responder a tudo, mas quando vocês estão 

sozinhos e vocês têm esse gênero de questões em relação a um retorno de 

um estado ou de uma experiência, segundo o caso, acolham o 

questionamento e olhem, não busquem a causa pois o que vocês viveram 

está além de qualquer causa a partir do instante em que vocês penetram a 

Infinita Presença. Buscando uma causalidade ou uma explicação, vocês se 

distanciam ainda mais desse ponto dito zero, ou do coração. Vocês veem ? 

 

Portanto aí, isso vai se produzir cada vez mais ; quer vocês estejam 

resistentes ou se vocês estão em paz, se posso dizer, isso não faz nenhuma 

diferença. E vocês vão constatar muito rápido, se vocês estão em paz, e se 

essa Paz se instala sem o conhecimento de sua vontade pessoal, que mesmo 

esse gênero de questões vai se resolver por ele mesmo, porque a Paz tomará 

totalmente o lugar, desde que vocês tenham o hábito de observar as questões 

que vêm... Não é o caso de impedir as questões,  vocês não podem impedir 

os pensamentos, simplesmente o Jnani tem pensamentos que são muito mais 

apurados e pensamentos que estão além da causalidade.  A palavra flui 

livremente, ela não tem necessidade de referência a coisas complicadas. 

 

O Absoluto é a única coisa que é tão simples, sobretudo hoje, que não há 

necessidade de nada do exterior.  A única necessidade, na época era a 

refutação, a investigação, o testemunho, o observador, e agora é o abandono 

da pessoa.  A Luz, ela está aí, vocês atingiram o Abandono à Luz a partir do 

instante em que vocês viveram, apenas de maneira transitória, uma das 

Coroas.  Vocês veem ? 
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Portanto acolham as questões como eu as acolho,  mas doravante isso será 

sempre assim, nós lhes responderemos, uns e os outros, quando há espaços 

de questões, deste modo, atraindo sua atenção sobre quem coloca a questão, 

e qual é o objetivo dessa questão, se não é, frequentemente, para acalmar o 

mental.  Então certamente, como eu disse que me dirijo à pessoa, eu 

respondo, é claro, mas agora a cada resposta, eu os incito a observar essa 

questão, não para buscar uma resposta no intelecto, no mental, nem mesmo 

em relação à vivência do estado ou da experiência da Infinita Presença ou do 

desaparecimento. Acolham as questões. 

 

É o papel do mental compreender mas vocês, vocês não têm necessidade de 

compreender, no que vocês são.  E aliás vocês constatarão que desde que 

vocês estão suficientemente, eu não gosto muito do termo, voltados ou 

avançados para a clareza do que vocês são, menos as questões têm sentido. 

Para vocês, mesmo que vocês as coloquem, porque não são vocês quem as 

colocam, é o mental.  E muito rápido vocês compreenderão – e viverão – 

que vocês não têm necessidade do mental.  Certamente, para as coisas 

ordinárias vocês têm necessidade – para se ocuparem de seus corpos, de suas 

necessidades, para conduzir bem a vida em sociedade.  E aliás vocês 

constatarão também que quaisquer que sejam as provas e dificuldades, e que 

elas sejam do corpo, se vocês estão realmente em paz, nada de tudo isso 

pode durar.  A paz é tão grande, como uma irmã nos disse há pouco, que 

quaisquer que sejam os desafios, quaisquer que sejam os problemas, 

qualquer que seja o estado do corpo, vocês sabem – porque vocês viveram e 

não porque vocês acreditam -, que vocês não são isso.  E aí tudo se resolve, 

absolutamente tudo. 

 

Se podemos dizer, e vocês já viveram através de seus desaparecimentos e 

dos apelos da Luz nos dois anos precedentes, se vocês vivem isso, então é 

que vocês estão livres.  O único problema, é  que por momentos vocês ainda 

estão presos, ou atados se vocês querem, aos seus corpos, sabendo ao mesmo 

tempo, por ter vivido, que vocês não são seus corpos.  Não confundam : eu 

não falo de negligenciar o corpo, mas de não ter nenhuma inquietação 

porque agora, o corpo, as células, toda sua fisiologia, e toda sua psicologia, 

está de algum modo impregnada de Luz.  E é a reação dos hábitos de sua 
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pessoa, mesmo se vocês os viram como mental, quem os joga ainda algumas 

voltas, e é testando em relação a isso, e  vivendo,  que vocês encontrarão a 

paz definitiva que se instala.  Aliás nossa irmã, há pouco, descreveu 

perfeitamente : quando essa Paz está aí, vocês não podem confundi-la com 

nenhuma outra paz ou nenhuma outra satisfação. 

 

De fato, aí é também muito simples, basta ver e aceitar que é assim porque é 

a realidade,  a um dado momento, quer vocês acreditem nisso ou não isso 

nada mudará, porque alguns já começam a ver as gesticulações do mental. 

Desde que ele é visto, o mental, eh bem ele não pode mais conduzi-los pela 

ponta do nariz, mesmo que ele o faça de tempos em tempos, não através das 

injunções de fazer isto ou aquilo, mas simplesmente através dos hábitos, 

porque ele sabe que mesmo se vocês ultrapassaram o fato de ser uma pessoa 

e de acreditar na identidade desse corpo, vocês ainda estão submetidos, é 

claro, estando em uma forma, aos hábitos dessa forma que são hábitos, eu 

diria, instintivos, que não dependem mesmo de sua consciência dita pessoal 

ou individual. São mecanismos automáticos. Portanto não são feridas, não 

são propriamente resistências, são exatamente, aí também, ainda uma vez 

alguma coisa que ainda não foi vista e que se esclarece neste momento ;  

como se disse, isso vai ser cada vez mais evidente, cada vez mais visível. 

 

É por isso que eu disse, mesmo aqueles que estão na raiva, na tristeza, ou 

que sentem seu corpo preso em alguma parte, não é grave, é justamente 

graças a isso que eles vão se dar conta.  Assim passado o primeiro momento 

de raiva, ou de vergonha ou de tristeza de ter se deixado abusar da sorte, não 

há aí nenhuma culpa a ter. É natural ainda uma vez, é espontâneo. E depois, 

quando vocês estiverem desembaraçados desses hábitos de humor ou do que 

lhes sussurra o mental, então aí vocês estarão totalmente livres, mesmo aqui 

em meio a esta forma. Alguns de vocês terão sempre algumas necessidades a 

satisfazer e algumas obrigações, mas vocês permanecerão livres, sem 

nenhuma variação de humor, mesmo quando vocês forem obrigados a fazer 

algo que os desagrada um pouco, vamos dizer, porque a Vida os obriga a 

fazê-lo – mas não são mais vocês que decidem. 

 



7 

 

Como você disse, outra questão. A menos que haja complementos ou 

questionamentos em  relação a isso. 

 

 

Questão : nós tivemos uma intervenção de Jesus-Cristo, por que não de 

Krishnamurti uma vez que ele é a reencarnação de Jesus ? 

 

Então Jesus e o Cristo, são duas coisas diferentes, mesmo se depois ele é 

chamado Jesus-Cristo, de acordo ? Eu creio que nós fomos muito claros 

quando nós falamos, por exemplo, de Kiristi, Filho Ardente do Sol.  O 

Cristo é uma matriz, uma matriz de Liberdade. Alguns, um ser humano 

como vocês e eu a traz, e é por isso que ele é chamado Jesus-Cristo, hein, 

mas aquele que veio lhes falar, é a conjunção do Jesus da época, quer dizer 

Krishnamurti e do Cristo. É um pouco diferente do Espírito do Sol por 

exemplo. 

 

E além do mais, Krishnamurti, mesmo se ele foi isso ou aquilo – o que é 

efetivamente verdadeiro -, Krishnamurti não tem nada a ver com Jesus.  Por 

que você quer que ele tenha uma filiação de pessoa a pessoa ? Isso, é uma 

visão parcial, e que está ligada à pessoa. Vocês sabem muito bem que a 

vibração de Krishnamurti, o que vocês sentem, é uma coloração, e o Cristo, 

Jesus-Cristo, é uma outra, mesmo se Krishnamurti foi Jesus e portou o 

Cristo. Há uma coloração. A coloração de Krishnamurti, qualquer que tenha 

sido seu passado, está ligada a Krishnamurti. Vocês veem, não são as 

mesmas qualidades e os mesmos qualificativos, portanto não confunda o 

Espírito do Sol, a matriz Kiristi, Filho Ardente do Sol, a matriz Crística, o 

Cristo e Jesus-Cristo histórico.  O Cristo é universal. Vocês são todos Filhos 

Ardentes do Sol e Cristo, mas para tanto você não foi Jesus-Cristo nem 

Krishnamurti. Além mesmo de qualquer noção de pessoa, a vibração, quer 

dizer a consciência sem entidade, não é a mesma. 

 

Penso que vocês fazem a diferença, aqueles que percebem as vibrações, a 

energia, que não é a mesma coisa, Krishnamurti e Jesus-Cristo.  Assim como 

a Estrela que porta a vibração KIRISTI, que é a irmã Yvonne-Amada. Se a 

irmã Yvonne-Amada viesse lhes falar, vocês teriam uma vibração que não é 
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a vibração KIRISTI, e no entanto ela é a Esposa do Cristo talvez a mais 

madura, se posso dizer. Isso, é sempre, e aí vocês veem também o mental e o 

intelecto que sempre tem necessidade de colocar nos assuntos para aí se 

reencontrar. Onde está a espontaneidade, aí ? 

 

Portanto o importante, é se vocês sentiram a qualidade da Presença que 

estava aí, vejam bem que não é a mesma coisa. E aliás vocês sabem muito 

bem que vocês mesmos não têm todos os dias a mesma apresentação, o 

mesmo humor, mesmo se vocês estão além de uma pessoa. Um dia vocês 

estão fatigados, um dia vocês estão plenamente presentes, um dia vocês 

estão menos presentes. Da mesma maneira quando nós vimos, uns e os 

outros, nós temos certamente nossa vibração, mas vocês sentem bem que há 

às vezes pequenas variações, mesmo se nós somos liberados. Mesmo que 

nós estamos fora da forma física, nós estamos, e eu os lembro, sempre em 

uma forma, que certamente é mais livre do que a vossa, como forma, mas 

todavia estamos ainda em uma forma. 

 

Outra questão. 

 

Questão : Maria depositou em minhas mãos a capacidade de utilizar 

provisoriamente a compaixão da Mãe Divina. Colocar suas mãos sobre 

uma pessoa em sofrimento liberta da vontade de fazer o bem... 

 

Não, isso é o que pensa a pessoa. Se você coloca suas mãos sem nada pedir, 

sem nenhuma técnica, nem mesmo pensando em fazer alguma coisa, é isso a 

compaixão da Mãe Divina.  Não é um ato da vontade, é um ato de abandono, 

mas assim que você quer curar... não esqueça que aí o que você traz é a 

consolação, como por exemplo quando você toma a mão de alguém que está 

prestes a morrer.  Isso passa das palavras, passa das explicações ou de 

técnicas, você tem a capacidade de fazê-lo ou não, é tudo. 

 

Não veja aí uma vontade, se não é seu pequeno ego que vai te dizer « Sim 

mas você vai utilizar a vontade de bem » ; é isso que ele te sussurra. Faça a 

experiência, veja-o e não se coloque questões, mas em nenhum caso isso 

pode ser questão da vontade ou mesmo da ideia de cuidar. Não lhe foi 
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pedido para abrir um consultório com placa na rua, mas isso se produzirá 

espontaneamente ao acaso, entre aspas, dos encontros que você fará em sua 

vida ordinária.  Isso pode ser simplesmente colocar a mão sobre uma criança 

na rua.  Não há outra intenção senão de sentir a Vida, e aí não há questão de 

vontade, nem de bem nem de nenhuma outra vontade. Não foi dito que você 

devia procurar colocar suas mãos, mas irmãos e irmãs virão, ou te 

encontrarão por acaso, e a mão se colocará sozinha. 

Você não tem nada a dirigir, a controlar ou a querer. Não é questão de se 

anunciar : « Eu estou aí para lhes dar a energia da Mãe Divina ».  Não, 

permaneça muito simples, o olhar pode ser suficiente também. Mas que esse 

olhar e essa mão que se coloca não sejam condicionados, se posso dizer, a 

uma crença ou a ideias como essa.  Não é questão de se tornar curador ou 

outro, e isso foi dito para a compaixão da Mãe Divina, isto é a consolação.  

Não é magnetismo, não é cuidado, é uma consolação.  Isso passa além da 

pessoa ; se a pessoa é curada tanto melhor mas não é sua ação. O que te foi 

proposto, quando Maria fala da compaixão divina, não é cuidar, é consolar, é 

recordar ao outro, olhando-o, tocando-o,  porque ela te falou de suas mãos, 

mas também é possível pelo olhar, que justamente você vê através de sua 

pessoa e que ali naquele momento você está além da pessoa e além de 

qualquer volição, de qualquer vontade. Você apreendeu a diferença ? 

 

Agora eu não posso te dizer melhor do que deixar as coisas se produzirem. 

Nada há a buscar. Você constatará que aí também, não é algo que é um 

esforço, é algo natural. Aliás, posso mesmo dizer : você verá por você 

mesmo que você não poderá impedir ter as mãos passeando. Isso será 

espontâneo, não é você que vai decidir, enquanto pessoa e forma, que ali é 

necessário trazer alguma coisa e colocar as mãos. Maria jamais falou de 

cura, ela falou de assistência talvez, e sobretudo, eu chamo : consolação. 

 

Tomar a mão de alguém que vai morrer, é alguma coisa extraordinária,  

assim eu não falo de agonizante, seja o que for vocês estão todos em vias de 

serem agonizantes, hein, mas é exatamente o mesmo princípio. Seja 

espontâneo, porque a Luz é espontânea. Através do que você talvez viveu, 

tudo foi dado. Não é um conhecimento, não é uma técnica, não é uma 

vontade, é espontâneo, e a melhor maneira de viver essa espontaneidade,  é 
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não querer fazer mais do que deixar fazer-se, e creia-me, isso virá sozinho. 

Você compreendeu ? 

 

Questão : em um sonho, eu estava em um carro branco com amigos. Eu 

queria guiar o condutor mas ele não queria e eu o deixei fazer.  Pouco 

depois, o carro saiu da estrada, fez uma reviravolta e se encontrou em um 

campo no qual havia animais com cornos.  O condutor saiu do carro e se 

fez cornear na cintura de sua calça depois ele foi repousar na terra. Eu saí 

do carro e fui ver um dos animais, e eu o controlei tendo-o pelo focinho. A 

manada, antes agressiva, veio diante de mim, eu me dirigi ao animal, 

dizendo-lhe para se acalmar, e todos os outros se sentaram calmamente. 

 

E isso termina aí ? 

 

Questão : sim.            

 

Então o carro, eu disse há pouco, é o veículo, é o corpo. Ora o que se passa ?  

Não é você quem conduz. Bah claro, se vocês são quatro ou cinco no carro, 

aquele que conduz, é aquele que dirige a vida uma vez que dirige seu 

veículo.  Esse veículo, você dá instruções que não são seguidas e que 

terminam, como você o diz, por uma saída da estrada, portanto não está mais 

alinhado. Essa pessoa, além disso, se faz cornear, o que é o corno ? O corno, 

é  uma antena cósmica em todos os mamíferos que têm cornos, seja o cervo, 

seja o boi ; todos os animais com cornos têm antenas cósmicas, mesmo se é 

certamente uma ferramenta de aparato ou uma ferramenta de defesa, mas é 

antes de tudo uma antena cósmica. 

 

Assim esse senhor que não ouviu seus conselhos ou suas instruções  e saiu 

da estrada, e além disso se faz agarrar na cintura pelo corno de um animal 

com cornos. Então essa pessoa é lembrada à ordem concernente a quê ? Sua 

própria conduta. Essa conduta que acarretou a saída da estrada e daqueles 

que o acompanham, mas ele é que foi corneado. Você, ao contrário, 

conseguiu, à sua maneira nesse sonho, acalmar essa manada de cornos.  Era 

melhor. Aí está o que isso quer dizer, agora eu não sei o que representa esse 

homem que estava no volante, isso eu não posso te dizer, mas se você vê 
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esse homem... isso poderia ser você, mas você se encontra também no carro, 

em que lugar ? 

 

Questão : ao lado do motorista.. 

 

Aí está, portanto aquele que se chama o passageiro principal, hein.  Então o 

passageiro, é aquele que em geral, nos acidentes, está em mais perigo, vocês 

o sabem também, hein. Portanto isso quer dizer que você aceitou 

acompanhar alguém em seu caminho. Em um dado momento, talvez você 

sugeriu a esse alguém que era necessário seguir outras instruções ; ele não 

escutou, ele saiu da estrada.  O problema é que ele também te conduziu, mas 

você retornou, se posso dizer, a situação, acalmando as forças celestes, 

porque a Luz, como vocês o sabem agora, não faz mais na sutileza, hein, é 

exatamente isso. 

 

É uma forma de advertência em relação ao que pode ser seguido como 

caminho através não do cônjuge ou o companheiro mas através de um irmão 

ou uma irmã que a leva ali onde você não quer ir de qualquer maneira. Cabe 

a você encontrar, mas é uma repreensão, certamente.  Mas de qualquer modo 

isso termina bem, exceto para aquele que deve pagar os reparos do carro. 

Mas você, isso não te custou nada, é somente uma advertência. Sim perfeito. 

Além do mais o carro é branco, hein.  

 

Questão : suas memórias terrestres serão totalmente apagadas no final de 

sua função como Melchisedeque ? 

 

Ah bem eu espero, hein, eu não vou repetir. Não é o que eu espero, é uma 

certeza, sem isso Orionis terá que lidar comigo. Uma vez mas não duas, 

hein. 

 

Questão : você não se servirá disto para ir liberar outros mundos ? 

 

Oh eu creio que alguns daqueles que me escutaram são perfeitos para isso.  

De qualquer maneira não há nenhuma obrigação, hein, do que quer que seja, 
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quando vocês estão livres, mas há quem escolheu, mesmo se sua pessoa diz 

não. 

 

Eu irei fazer um pequeno tour, aliás, sobre minha origem estelar, porque eu 

bem amaria ver o que dá estar em um corpo que tem funções fisiológicas 

diferentes. É no entanto minha origem mas demora para revivê-la. Quando 

eu digo « ela demora », eu sei que está previsto mas é tudo ;  é como alguns 

de vocês que vão fazer cuco sobre sua origem estelar ou sobre uma de suas 

linhagens ; é uma distração das formas livres, vamos dizer. 

 

Questão : Bidi é Absoluto na forma, senão ele não poderia retornar ? 

 

Mas, ele já lhes explicou, eu creio, ele vinha em ultra-temporalidade. Então 

a ultra-temporalidade, pode-se colocar aí duas palavras, as explicações, mas 

quando vocês o viverem, se vocês não o viveram, vocês compreenderão. 

Como o tempo não existe para o Absoluto, para o Liberado, vocês poderão 

muito bem captar, se posso dizer, por um canal, a Presença dissolvida de 

Nisagadatta. Ela é eterna. Mesmo se ele está morto em vosso plano, mesmo 

se ele é sem forma, ele está fora de qualquer tempo e portanto ele pode 

muito bem fazer reviver sua Presença da época hoje, no canal que o recebe.  

Não há nenhuma antinomia. Vocês estão tão habituados a ter uma forma, e 

quando a forma não está mais aí, vocês não podem compreender o que é a 

ausência de tempo. 

 

Quando o Cristo fala, ele o faz certamente através de uma pessoa, mas vocês 

verão, no momento vindo, como Maria vai fazer para se exprimir ao mesmo 

tempo no interior de vocês para chamá-los ?  Vocês acreditam que ela tem 

um microfone que vai cobrir toda a terra ?  Nem um pouco. É o momento 

em que vocês realizarão que vocês são o mundo, e que tanto Maria como 

Cristo e Miguel são vocês.  É a última tri-Unidade, o que foi chamado a 

Nova Eucaristia, não é, vocês se lembram ?  Cristo, Maria, Miguel, que 

vocês terão amanhã. Essa tri-Unidade não é tributária da história de Maria e 

do Cristo, é bem anterior a isso, e vivendo isso, sendo dado que o mundo 

está em vocês, Maria, e mesmo se agora ela está em sua embarcação ao 

redor da Terra, não é ela quem vai se deslocar e fazer o tour de eu não sei 
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quantos milhares de consciências que estão sobre a terra. Isso se fará de 

maneira sincrônica.  

 

Quando vocês estão não localizados, quando vocês estão livres, o Absoluto, 

lembrem-se, ele está por toda parte, em todo corpo, em toda forma, em toda 

consciência, portanto a partir do momento em que alguns véus, os véus 

isolantes, os véus da falsificação são tirados, não há mais nenhum problema.  

Da mesma maneira que vocês mesmos, nos processos místicos, há muitos 

santos que relataram, vivenciaram a Paixão do Cristo. Vocês têm irmãs que 

tiveram êxito em permitir reencontrar igualmente a casa de Maria, diante de 

sua Assunção, ou ainda vestígios particulares, e essas pessoas que a vivem, 

essa Paixão, elas não a  vivem na época, elas a vivem no presente – não há 

mais tempo. 

 

Vocês podem assistir ao caminho da cruz do Cristo, aqui no presente, uma 

vez que não há mais tempo.  É ainda a consciência fechada, separada, 

dividida, que não contempla outros modos de funcionamento senão aquele 

com o qual vocês funcionam com o cérebro aqui. De onde a chamada 

virulenta de Bidi e também minha maneira de me exprimir agora, que tenta a 

cada vez mostrar-lhes, através de suas questões, através das respostas, 

através da consciência que nós colocamos todos juntos, justamente onde se 

encontra o que vocês são capazes de ver agora sem nenhuma dificuldade. 

 

Portanto que Bidi esteja morto e que Bidi tenha deixado toda forma não o 

impede de estar na forma que se exprime, uma vez que o mundo está nele, 

para o Jnani. Vocês compreendem ?  O tempo, vocês não são mais 

tributários, nem do nascimento e da morte, mas vocês podem reencontrar a 

codificação vibratória. Não são os anais akashicos, hein, tais como eles 

existem para os mestres da ilusão, é algo que está diretamente ligado à 

consciência eterna. Ou seja Sat Chit Ananda. 

 

Em Sat Chit Ananda vocês podem desaparecer durante anos como o fazia 

Ma Ananda Moyi, mas vocês também têm a possibilidade, para uma 

utilidade precisa, de despertar em seu mundo – uma vez que vocês estão 

liberados de toda forma, mesmo se vocês têm uma forma – de não importa 
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qual forma que existiu, mas isso se produz no instante presente.  Não é 

porque há dois mil anos que separam que não é vivido hoje. O Cristo, aliás, 

ele mesmo disse : « Quando vocês forem dois ou três reunidos em meu 

nome, eu estarei entre vocês ». E contudo o Cristo não tem forma ; eu os 

lembro que ele ascensionou – à Ascensão. Ele ascensionou mas sua Presença 

está sempre marcada em cada célula, mesmo dos maus rapazes, os 

fantoches, em todo caso aqueles que não são robôs orgânicos. Não há 

nenhum problema. 

 

Aliás, e vocês o verão para aqueles que ainda não viveram o Apelo de Maria 

individual, assim que Maria se aproxima, vocês sabem que é vossa mãe, 

qualquer que seja a história de Maria ; mesmo que a chame Isis – isso foi 

travestido de algumas maneiras – isso não tem nenhuma importância, a 

assinatura da consciência, ela é eterna.  Vejam , não são as memórias da 

pessoa, de acordo, é o arquétipo que foi portado por uma pessoa, não é a 

mesma coisa. Isso está claro ? 

 

Questão : você pode falar da embarcação de Maria ? O que é em relação a 

ela ? 

 

Eu nada compreendi do que isso quer dizer. 

 

Questão : a embarcação de Maria é um corpo físico, um veículo ? 

 

É um veículo, da mesma maneira que alguns de vocês estão destinados a 

constituir uma embarcação de Luz. Quando vocês reúnem a Existência pela 

ignição da Merkabah interdimensional propulsionada pela Leminiscata 

sagrada, vocês têm a possibilidade naquele momento de tomar, quando 

vocês estiverem liberados do corpo, não importa qual forma. E algumas 

consciências podem se reunir para criar um veículo de Luz, uma vez que a 

embarcação de Maria não é feita de ferragem, nem a nossa aliás.  Há aqueles 

que estão em 3D unificada que dispõem de embarcações de ferragem, mas 

cuja tecnologia é livre, hein, não é, não é uma tecnologia como a vossa.  Mas 

além desta dimensão, um Arcanjo é também uma embarcação de Luz, vocês 

também são uma embarcação de Luz. 
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Assim agora o tamanho. É gigantesca claro, é várias vezes o tamanho da 

Terra, mas lembrem-se que quando nós saímos do Sol, para a maior parte de 

nós, não Metatron, hein, ele ainda está ali porque se ele chegasse agora, a 

Terra e vocês, vocês teriam dificuldades – mesmo se há quem começa a 

vivê-lo -, a integrar e a digerir.  Mas Maria, quando ela veio do Sol, ela 

muda de dimensão. Lembrem-se que ela está em uma embarcação originária 

da 18ª dimensão, ela está estabilizada como nós ao redor do Sol em uma 

dimensão um pouco intermediária, e se aproximando da Terra, ela é de 

algum modo o vestuário, a forma, o veículo, também a embarcação da 5D. 

 

O que faz que quando vocês virem as embarcações de Maria, as 18 

embarcações restantes da Confederação Intergaláctica dos Mestres 

Geneticistas, vocês constatarão que eles não têm  mais a forma que eles 

tinham quando vocês os viam talvez pelos aparelhos que fotografam o Sol lá 

no alto,  vocês não verão embarcações com formas redondas, vocês verão 

outra coisa. Vocês verão uma espécie de disco, extremamente grande e 

extremamente plano, que é a imagem dessa embarcação em 5ª dimensão. 

Nenhuma forma é fixa. Vocês estão fixados, justamente pela fixidez da 

forma e da consciência. 

 

Está compreendido ? 

 

Agora, quando vocês estiverem, para alguns de vocês, sobre os Círculos de 

Fogo, ou antes se vocês têm um outro destino que o Círculo de Fogo, alguns 

de vocês serão bem-vindos em nossa embarcação.  Isso não quer dizer que 

se vocês veem em nossas embarcações, vocês certamente serão os 

sucessores, hein, é simplesmente em relação a suas linhagens, suas origens 

estelares, vocês reencontrarão alguns dos Melchisedeques ou algumas 

Estrelas em função de sua origem. Aqueles que por exemplo têm uma 

origem estelar de Altair terão necessariamente desejo de fusionar com Sri 

Aurobindo ou com outros, com as águias, vocês veem.  Se sua origem 

estelar é Sírius, certamente que Maria, para vocês, é um reencontro 

interessante, eu diria em carne e osso mas isso não existe, em Luz e em 

Verdade. 
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Questão : uma embarcação, é então coletiva ? 

 

Nem sempre, olhem as cápsulas Vegalianas, são estritamente individuais. 

 

Questão : é uma consciência quem faz uma embarcação ? 

 

São consciências que são reunidas para fazer uma embarcação, sim.  No 

caso, a embarcação das doze estrelas de Maria, as embarcações dos Mestres 

Geneticistas de Sírius, as 18 embarcações restantes das Estrelas, que têm a 

mesma forma.  Mas vocês verão inumeráveis formas, aliás vocês o veem 

através de todas as embarcações que se manifestam agora, escondidas pelas 

nuvens para não desnortear a população, mas isso começa, isso começa 

verdadeiramente, e já desde este inverno. 

 

.  

Questão : elas são habitadas por seus construtores ? 

 

Necessariamente a consciência desses seres está presente, mas a construção, 

vocês não podem considerar como uma construção aqui sobre esta terra. É o 

pensamento que cria e constrói. 

 

Questão : os dragões me mostraram a Terra de 5D, eu não estou certo mas 

eu vi o núcleo, negro. 

 

Eh, nada compreendi, o núcleo do que é negro 

 

Questão : O núcleo da Terra.. 

 

Mas ele não é negro, é cristal. O Cristal, é transparente me parece. 

 

Questão : eu pensei que estava ligado diretamente ao Absoluto. 

 

Mas não, o núcleo cristalino é algo de muito material, é um código 

vobratório como em todos os cristais. Esse cristal, que é inicial à criação, foi 
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trazido há muito longo tempo. Ele era portador não dos germes da vida, que 

chegaram um pouco mais tarde em relação à história desta terra, não é, mas 

o núcleo cristalino é o equivalente, como para vocês ao ponto ER, é o que 

está no centro e que está religado, certamente, como vocês estão religados 

pela Merkabah, como vocês estão religados pelo 7º chakra e pelo chakra do 

coração. 

 

O Absoluto não pode ser... quando ele está liberado da forma fragmentada 

que vocês têm aqui, ele não pode ser representado pelo núcleo de um 

planeta, ele está presente em toda parte, no núcleo do planeta certamente, 

mas o suporte da manifestação, uma vez que o globo terrestre ou um globo 

planetário qualquer que ele seja é sempre matéria, mesmo se esse planeta 

está situado em uma dimensão mais etérea, o que é o caso da Terra depois – 

eu os lembro de que naquele momento, a vida não está no exterior mas no 

interior da Terra, não é ?  Portanto esse núcleo cristalino,  ele vibra 

diferentemente sobre uma Terra ascensionada, é claro, mas não é o buraco 

negro. 

 

Em contrapartida é um buraco negro no sentido em que é um portal que 

permite a mudança e a translação dimensional.  Mas não creiam que nós 

viajamos, mesmo se estamos metade fora do tempo, desde... por exemplo 

Maria, ela não viajou de Sírius até aqui. Ela não emprestou linhas temporais 

ou linhas espaciais, ela emprestou os corredores dimensionais, não é a 

mesma coisa. O maior portal e vórtice deste sistema solar, certamente, é o 

próprio Sol. 

 

Portanto nós chegamos pelos « Stargates », se diz em inglês, que estão 

presentes... por outro lado nós não podemos chegar pelos Stargates 

intraterrestres porque a vibração de nossas embarcações não é a mesma que 

aquela dos irmãos Vegalianos, eles, puderam perfeitamente chegar desde 

Vega diretamente no interior dos portais da Terra. Nós passamos pelos 

portais do Sol, foi necessário ir progressivamente, eu posso dizer, na descida 

dos planos dimensionais, a fim de não destruir qualquer parte do que quer 

que seja. 
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Questão : as embarcações presentes atualmente ao redor da terra também 

têm um papel de proteção da humanidade ? 

 

Bah agora que vocês estão liberados e que o Apelo de Maria está ao alcance 

do ouvido, se posso dizer, vocês não têm mais necessidade de proteção.  A 

noção de proteção é ausência de Liberdade. Certamente que há necessidade 

de proteger, ir progressivamente nos processos da Liberação que, eu os 

lembro mesmo assim, não data de ontem, hein. Até mesmo antes que nós 

interviéssemos diretamente, o processo da Liberação começou, 

imediatamente após minha partida e a partida dos grandes mestres. É algo 

que se constrói, ou seja que nós somos obrigados, ali onde estamos, a cada 

vez que um grupo de Melchisedeques deve liberar um sistema solar, ele deve 

encarnar nesse sistema solar, ou seja perder sua individualidade para a 

inicialização de um novo ciclo, e percorrer esse ciclo. Sobre este mundo, 

eram os Élohim, porque foram cinco vezes que os Melchisedeques tentaram 

liberá-lo, portanto nós fizemos apelo às origens estelares diferentes muito 

simplesmente, que estavam mais adaptadas às condições da Terra. 

 

Da mesma maneira que hoje neste mundo vocês têm a informática, e nos 

mundos onde a consciência está confinada nos circuitos informáticos, nós 

teremos necessidade de seres que encarnam, que aceitem esse sacrifício e 

que eles conheçam a informática antes mesmo de nascer, porque as 

lembranças lhes retornarão em parte, eles serão muito hábeis. Vocês veem, 

aliás, hoje vocês têm crianças que penetram nos computadores desde dez-

doze anos, que são capazes de criar códigos de maneira natural – é sua 

linguagem, a linguagem binária -, e será necessário encontrar seres que têm 

um mínimo de conhecimento do funcionamento da informática, do aspecto 

exterior, não dos mecanismos técnicos hein, não é necessário. 

 

Vocês veem, portanto a cada vez se tenta adaptar os seres que vão descer 

para liberar um sistema em função das contingências do mundo a liberar. 

Porque tanto é possível, como vocês o têm, Bidi, e isso desde aquele ciclo lá, 

mesmo no confinamento, vocês têm indivíduos que se liberam , mas eles são 

quantos em relação ao coletivo ? Muito poucos. Houve quantos Bidi sobre 

esta Terra ? Muito, muito poucos. Ele o sabia, ele o disse aliás. A maior 
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parte dos mestres param – e é lógico, não é um erro – no Si. Mas colocar o 

Si à morte, se posso dizer – é simbólico hein, o Si se apaga de fato -, não 

podia ser realizado senão em condições particulares. Essas condições 

prévias, eram as condições prévias às Núpcias Celestes, foi o que Anael 

expressou sobre a Verdade absoluta e a Verdade relativa, por exemplo, o que 

foi exprimido também sobre o Abandono à Luz.  

 

Então certamente, liberar um mundo onde as consciências estão confinadas 

nos circuitos impressos (porque é exatamente isso), necessita mesmo, 

quando da encarnação nesses circuitos impressos, uma certa bagagem, se 

posso dizer. Isso não me concerne absolutamente. 

 

E lembrem-se que quando nós liberamos um sistema solar, é um sistema 

solar de cada vez, nós lhes dissemos, porque é necessário mobilizar forças 

colossais. E depois nós devemos, nós também, respeitar os contratos que 

foram assinados a fim de conduzir a experiência o mais corretamente 

possível, tenha ela sido a mais catastrófica possível.  Nós não temos o direito 

de interromper por nossa Luz. Mesmo a Fonte não pôde fazê-lo quando ela 

sintetizou um corpo, e ela não pode fazê-lo, sem isso ela violaria a liberdade 

da consciência e cairia no jogo dos fantoches ; aliás é o que chegou a alguns 

seres que trouxeram a Liberação sobre esta terra e que se encontraram 

apanhados eles mesmos. Mas não é grave, eles reencontrarão 

instantaneamente quem eles são no Apelo de Maria, antes mesmo da estase. 

Vocês sabem que há uma latência, hein, entre o Apelo de Maria e o início da 

estase. 

 

Questão : são sempre os Arcontes que estão no origem do confinamento ? 

 

Ah, são sempre os mesmos, hein, são sempre os mesmos. Agora vocês 

sabem, uma vez que é sobre a terra... neste sistema solar que isso se passou, 

que as primeiras ejeções das radiações emitidas pelos Nephelim, desde 

Bételgeuse na constelação de Órion, expulsou a embarcação Arcôntica, hein, 

que se chamava também Nibiru – eles sabem o que copiar -, que era essa 

esfera de metal gigantesca que curvava o tempo, que fechava o espaço-

tempo ; é isso o confinamento, nós explicamos há muito tempo.  Mas mesmo 
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nós, quando se produziu esse evento no final das Núpcias Celestes, ou seja 

15 de agosto de 2009 e que o Sol então... permitiu que os corpos de 

Existência não estivessem mais confinados e que alguns puderam se unir, eu 

já lhes disse no início da semana que nós teríamos surpresas, e aliás eu creio 

que o canal lhes falou também. 

 

Portanto vocês veem, isso necessita construir, elaborar os jogos, as 

estratégias, e assim como os Arcontes – mesmo que eles estejam 

estabilizados em dimensão intermediária de vida sobre Saturno – nós 

sabemos assim como eles que nós somos, eles como nós, imortais. Assim 

estamos dispostos para a briga, mas o combate não acabaria nunca. Portanto 

o combate, quando Miguel disse que ele combate, não vão imaginar um 

combate como vocês os têm nas representações com a espada de Miguel.  A 

espada de Miguel, é antes de tudo a espada da Verdade.  É apresentando a 

Verdade deitando abaixo o dragão que se suprime seu auto-confinamento, 

mas jamais se pode matar a essência de uma consciência, e é necessário 

admitir que os Dracos – o que quer que eles tenham feito na Ilusão deste 

mundo onde a forma de manifestação carbonada era livre de início, eu os 

lembro – não estão dedicados à géhenne (N.T. do hebraico significa 

inferno)  ou ao desaparecimento.  Eles são mesmo, eu os lembro, os 

administradores da vida, não para dirigi-la como eles fizeram, mas para se 

assegurar justamente de que os seres e as consciências permaneçam livres. 

 

É simplesmente uma ideia deformada que foi emitida há muito longo tempo, 

que lhes fez dizer : « Bah se nós os impedimos de sair do jogo, talvez eles 

vão gostar disso ? Através do sofrimento, através dessa espécie de 

escravidão, talvez depois eles vão se tornar ainda mais fortes. ». Bom, é um 

raciocínio torto, uma vez que a experiência deve permanecer livre, onde quer 

que ela seja, sobre qualquer planeta que isso seja no nível dimensional. 

 

Era, vocês o sabem, o jogo da consciência e a liberdade de consciência de 

manifestar um corpo. Mas desde o instante em que a ligação ao Absoluto se 

encontrou esquecida, os Arcontes e vocês, e nós quando estamos 

encarnados, nós não lembramos mais que nós somos Absolutos, e a espada 

de Miguel que combate no céu e que vem arar o céu e tudo, é simplesmente 
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re-informar a matéria com sua origem.  Mesmo que o sacrifício do Jesus-

Cristo histórico sobre a cruz disseminou seu sangue sobre a terra e permitiu 

a transformação da terra para permitir o que se passa somente hoje, desde 

trinta anos, vocês veem, desde 33 anos. Quase 33 anos. 

 

Outra questão. 

 

Questão : o que é a géhenne da qual você acabou de falar ? 

 

A géhenne ? Eu nunca falei da géhenne. 

 

Questão : sim. 

 

Sim ? Ah eu perdi a cabeça, como vocês então. A propósito de que eu falei 

da géhenne ? 

 

Questão : a propósito do confinamento, que os Arcontes não deviam 

retornar à géhenne. 

 

Sim, a géhenne, é o tohu-bohu primordial das primeiras manifestações, se 

posso dizer, de consciência, com a organização que fazia... que era 

balbuciante, se posso dizer.  As formas de vida, vocês sabem, são infinitas, e 

as primeiras... há éons e éons, quando a consciência criou  para o Absoluto 

um corpo de manifestação, eram de início sóis, e a vida se organizava em 

seguida segundo padrões ligados aos cristais, vocês o sabem também, que 

permitem segundo a atmosfera e quando dos primeiros gases/sólidos (como 

alguns planetas são gasosos), agenciar formas estáveis que podem usufruir, 

nesse terreno de jogo que é esse planeta e essa dimensão, para se divertir. 

Não há finalidade uma vez que tudo é perfeito. É como quando uma criança 

joga, é somente pelo prazer de jogar.  

 

Então depois, no prazer de jogar, quando a consciência cresceu, se posso 

dizer, nas experiências e manifestações, vocês têm aqueles que eram de 

algum modo os agentes de segurança da experiência – que era livre -, que se 

acreditaram autorizados para outra coisa, Eram os Arcontes, alguns 



22 

 

Arcontes, não todos. Vejam, no que foi nomeado a gnose, se diz que este 

mundo é obra de um demiurgo, de um criador louco, Bidi lhes disse de 

diferentes maneiras. Vocês imaginam a crueldade deste mundo em que nós 

estamos ?  A crueldade onde uma consciência, para viver, é obrigada a 

comer uma outra consciência. Mas isso não existe em outros lugares, isso. 

Mesmo se os Arturianos adoram se trucidar com os Arcontes, eles respeitam 

as regras do combate notável, e depois de qualquer maneira a morte não quer 

dizer nada para eles.  Os Arcontes simplesmente esqueceram. Portanto se se 

chegar a matá-los, eles renascem instantaneamente, mas eles repassam pelo 

Absoluto e acabou, o Arconte está redimido, ele muda de cor. Falou-se de 

tudo isso há muito, muito tempo. 

 

Questão : o que eles fizeram sobre a terra arrisca se reproduzir ? 

 

Em outros mundos ? Não acabou, porque assim que os sistemas, a totalidade 

dos sistemas estava confinada, o olá foi emitido.  A dificuldade, é quando 

está confinado, para liberar, mas antes do confinamento, não há nenhuma 

possibilidade de infringir, se vocês querem, a lei do Um. Eles infringem aqui 

porque é uma experiência que tinha, como a Fonte lhes disse, tinha sido 

permitida no início, mas que muito rápido se tornou  uma catástrofe. Mas 

devido ao confinamento, era impossível retornar atrás. Foi necessário 

encontrar estratégias, e aliás às vezes, em acordo com alguns Arcontes 

redimidos, como se disse na época, que vão trazer a sua ajuda. 

 

Ou seja que com efeito, é como quando vocês crescem, vocês sabem, 

quando vocês são jovens, vocês jogam, vocês dizem : « Pan, você está 

morto », o outro se levanta. É um jogo, de acordo ? E depois vocês 

observam que quando vocês crescem, muitas vezes vocês observam nas 

crianças, vocês não gostam de perder, é claro, e a partir desse momento, o 

que é que vai se passar ? Leva-se a  a sério, e então vocês tentam controlar 

tudo para que isso vá ali onde vocês querem. 

 

Eu já lhes disse, mesmo os maus rapazes sobre a terra têm tanto de Luz 

quanto vocês, mas eles puseram tantos véus, tanta avidez pela matéria, que 

eles não podem vê-la. 
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Questão : então aqueles que nos confinaram estão ainda mais confinados 

do que nós ? 

 

Eh sim, perfeitamente. Eles tinham mesmo, se posso dizer, na experiência do 

jogo da consciência, uma sagrada solidez para justamente evitar esse gênero 

de coisa, e foram  eles que cometeram essa experiência.  Mas bom, não é 

grave, porque como Bidi, e como nós lhes dissemos já desde muito tempo, 

tudo isso é uma ilusão. Mas foi bem necessário contar-lhes a história para 

suscitar de algum modo, alguns de vocês têm chamado isso de o bastão e a 

cenoura, mas foi necessário suscitar uma adesão antes de liberar essa adesão, 

nós lhes temos dito muito claramente. Vocês veem ? 

 

Assim se Bidi lhes martela, lhes dá o mantra « Eu não sou esse corpo », isso 

nada quer dizer para um Arcanjo por exemplo, uma vez que seu corpo, são 

formas diferentes segundo as dimensões, e evidentemente que é Absoluto, 

bem evidentemente que ele está em uma forma, mas ele não foi liberado, ele 

já é livre.  Vocês veem a diferença ?  Sobre a terra, toda a problemática, 

certamente, é o medo – o medo ou o Amor, eu lhes repeti muitas vezes -, 

mas a problemática de início, se posso dizer, não é o medo.  O medo vem 

depois, justamente com o corte, a separação.  O que é que está no início, que 

é mais importante, antes mesmo do medo ? 

 

Questão : o esquecimento ? 

 

Eh bem, é justamente o fato de ter a ignorância de quem vocês são, portanto 

o « Eu sou » é indispensável, e depois, se desembaraçar do « Eu sou » que 

está ligado à manifestação. É isso que é essencial. Então eu disse o medo ou 

o Amor, é sempre verdadeiro, mas o medo não está ligado senão à 

ignorância, não ao não conhecimento. Porque conhecer, isso quer dizer que 

vocês nascem com (N.T. Aivanhov se refere às palavras conhecer e nascer- 

connaître  e naître – assim conhecer é nascer com), portanto vocês não 

podem buscar o que vocês conhecem, ou seja seu nascimento, então que, 

como dizer, então... sim pode-se dizer isso, o que é importante, além do 

medo e o Amor, é vocês se acreditarem identificados a esse corpo. 
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Vocês não podem, e eu creio que Bidi também lhes disse, mas agora eu 

posso lhes dizer também completamente da minha maneira, eu posso me 

dirigir à sua pessoa e lhes dizer :  enquanto resta em vocês o menor sentido, 

a menor ideia de ser uma pessoa, vocês não podem estar livres.  É por isso 

que nós temos insistido sobre o fato de deixar a pessoa e que hoje, o que era 

irrealizável mesmo durante as Núpcias Celestes, mesmo durante as Núpcias 

Celestes enquanto o núcleo cristalino da Terra não estava desperto, em todo 

caso religado à vibração da Luz original alinhada sobre Sírius, de acordo ?  

A partir daquele momento, após as Núpcias Celestes, alguns de vocês 

viveram a Liberação, nós o vimos, mais ou menos completa, ou seja eles 

sentiram a Onda da Vida subir. Ela talvez subiu até o coração, e aí é a 

Infinita Presença, isso dá, se posso me expressar assim, um vislumbre do que 

é o Absoluto, mas não é tudo, é necessário que isso vá mais longe.  

 

Portanto enquanto existe a menor veleidade de crer que vocês são esse 

corpo, e isso vai muito longe, uma vez que se Bidi hoje – e somente hoje -,  

lhes fez afirmar uma negação : « Eu não sou esse corpo »...A segunda frase, 

era o que já ? « Eu não sou esse mental, eu sou a Liberdade e a Verdade. ».  

 

Questão : a Verdade. 

 

É sensivelmente semelhante. Eu sou a Verdade, mas a palavra foi escolhida. 

Como vocês vão descosturar seu consciente com isso ? Muito mal. Até o dia 

em que vocês realizam que sendo a Verdade, vocês não podem ser de 

maneira alguma o corpo ou o mental, é tão simples assim.  Isso cria... como 

se chama isso ?  É um pouco o que vocês poderiam  chamar, em seu mundo,  

tem níveis a mais de manipulação do que nós, a estratégia do choque.  Vocês 

creem... há um nome para isso eu creio, em sua língua... uma distorção dos 

conceitos, esperem... a palavra é « dissonância cognitiva », ou seja... então é 

claro, os manipuladores, eles trabalham todos sobre a dissonância cognitiva 

lhes afirmando verdades que não são verdadeiras, praticando exatamente... 

invertendo todas as coisas.  Aliás é o que sempre fazem os Arcontes, eles 

são incapazes de criar, eles podem apenas inverter, vocês veem, isso eu 

também lhes disse há muito, muito tempo. 
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Agora hoje, seu corpo, vocês não podem negligenciá-lo, é necessário se 

ocupar dele. Ele tem necessidades, a sociedade tem necessidades em relação 

a esse corpo, vocês não podem se subtrair disso.  Vocês podem, se vocês vão 

aos Himalaias e vocês não dependem mais da pessoa, nem de uma 

sociedade, nem de dinheiro, nem mesmo de alimentação... se vocês querem, 

façam, não importa, mas muitas vezes se tem necessidade de vocês aqui 

mesmo, embora a verdadeira Liberdade pode ser não importa onde. Mas 

enquanto vocês não estão liberados e instalados nessa Paz definitiva, como 

disse Bidi, ele de início bateu com o pequeno martelo, ele criou 

voluntariamente esse mantra que eu ainda  não decorei aliás...  « Eu não sou 

esse corpo, eu não sou esse mental, eu sou a Verdade ». 

 

Acreditem que quando vocês dizem « Eu não sou esse corpo », se vocês não 

estão liberados, vocês vão primeiramente aceitar isso facilmente, e o corpo 

vai aceitá-lo ? Bem não,  porque vocês têm a consciência fixada ao corpo, e 

vocês estão tão habituados a que tudo se imprime no corpo e se manifesta 

através do corpo que é necessário encontrar um meio, de início de expandir 

sua consciência, o que foi feito com as vibrações e as Núpcias Celestes.  É 

necessário começar a lhes falar dos conceitos errôneos deste mundo, mas é 

preciso que esses conceitos e essas vibrações se imprimam no corpo e na 

consciência, e nesse momento, uma vez que essa construção está terminada, 

pode-se desconstruir tudo, e vocês também. 

 

É nesse momento que se fala, se vocês querem de Krishna, que se fala 

também do deus que vai destruir a forma.  A destruição da forma não é uma 

destruição nas outras dimensões, porque seu corpo de Existência faz parte 

de... ele é eterno, mesmo se ele não é a Eternidade. É um veículo, mas vocês 

sabem que esse veículo muda de conformação, de potencial segundo as 

dimensões e os mundos explorados, isso vocês o sabem, mesmo se vocês 

não o vivenciaram.  Mas o que eu quero dizer por isso, é que em meio a sua 

estrutura, aqui onde vocês estão, efetivamente como isso já foi dito desde 

anos, em aproximação do corpo de Existência, em resistência desse corpo de 

Existência, em fusão e em dissolução da matéria no Espírito, ou seja que 

vocês espiritualizaram a matéria. É por isso que sempre se disse que 
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enquanto vocês estão encarnados, a Ascensão se passa aqui com o corpo, 

muito simplesmente. 

 

E criando essa dissonância que é efetivamente ao fazer duas frases 

negativas, que aliás o mental não pode aceitar, diz ao seu mental que vocês 

não são o mental, vocês vão ver, isso vai se passar assim, mas esse mantra, 

antes de desaparecer no sono, ou no momento do retorno do sono, tem 

virtudes,  eu não sei se há entre vocês – sim, ah aliás a questão era isso – 

quem viveu, mas vocês vão ver isso, isso vai... como vocês dizem, isso vai 

disparar. Porque o momento chegou. 

 

Se nós simplesmente lhes tínhamos dito isso, imaginem se não houvesse a 

história que foi construída e na qual eu me apresentei, ou se  Bidi tivesse 

vindo antes de todo o resto, mas todo mundo teria fugido, ninguém teria 

podido ficar, e aliás alguns mal conseguiam ficar na época, hein,  talvez 

vocês se lembrem.  E hoje vocês viram, vocês não são mais incomodados 

para a maioria pela voz, e vocês se sentem transpassados. É normal, é o 

objetivo procurado. 

 

Nós não fazemos as coisas por acaso, elas foram organizadas, planejadas.  

Certamente que nós adaptamos nossas estratégias em função dos eventos, 

como quando se passou o que se passou no fim das Núpcias Celestes e nós 

estivemos desesperados de ver que os corpos de Existência não tinham 

chegado ao destino, em todo caso no Ocidente.  Em outros países, por 

exemplo alguns países da América latina, isso não colocou problema, mas 

globalmente, no nível coletivo, isso foi, não um fracasso – isso falhou -, mas 

não foi um fracasso, foi alguma coisa que não estava prevista, portanto foi 

necessário encontrar a parada.  Vocês veem ? A Liberação de um mundo, 

não é um Bidi que chega e que diz : « Vocês estão livres ». Hoje é possível 

lhes martelar e lhes transpassar, mas imaginem, mesmo em 2012, quantos 

fizeram meia volta correndo ? Agora é diferente. 

 

Eu creio que está na hora. 

 

Você crê ou você está seguro ? 
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Estou seguro. 

 

Então caros amigos, eu os amo de um Amor mais do que profundo, e eu lhes 

digo pleno de Alegria a cada minuto, e sobretudo para amanhã com Cristo, 

Maria e Miguel. Eu os abraço. 

 

Até breve. 

 

 

*** 
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