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Questão 4 

Obrigada por fazer esses satsangs, ele nos conecta, mais concretamente, com você. 

Meu questionamento situa-se em saber onde está a Terra em sua ascensão? 

Nós continuamos na terceira dimensão, pelo menos eu creio nisso. 

A Terra não parece ter transladado à quinta dimensão, pelo menos totalmente. 

Seria que não é, ainda, tempo para ela? 

No entanto, o tempo parecia contar o fim de 2012, porque correspondia a ciclos que não 

voltariam tão cedo. 

Será que o comentário, em uma das mensagens de Omraam Mikhaël Aïvanhov, de janeiro de 

2014, na qual pareceria que a Terra teria necessidade de tempo para estabilizar-se na quinta 

dimensão, há uma ligação com o fato de que estejamos, ainda, na terceira dimensão? 

Como compreender o fato de que estejamos, ainda, na terceira dimensão? 

Nas profecias sobre a Terra, de Peter Deunov (Bença Deunov) (Orionis), pode-se ler como será a 

Terra em um futuro distante, ela está na terceira ou na quinta dimensão? 

Outros médiuns parecem afirmar que a Terra entrou, realmente, no novo ciclo do novo mundo, 

e que as mudanças anunciadas far-se-iam, gradualmente, de acordo com a velocidade de 

compreensão e de integração de seus habitantes? 

O que é isso? 

Obrigada, antecipadamente. 

Aline M. de Québec. 
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Resposta: 

Aí também, desculpe, sou obrigado a falar de minha história pessoal. 

Para aqueles que me conhecem, de perto ou de longe, eu passei muito numerosos anos a 

observar o que acontecia sobre a Terra, em mim e por toda a parte. 

Há, então, realmente, independentemente de minha vivência íntima do fim desse mundo, que 

me é própria, eu, realmente, observei, portanto, vi, sem querer reagir, tudo o que acontecia. 

Então, estamos no fio da navalha, mas lembre-se do que dizia Cristo: eu virei como um ladrão na 

noite. 

Não há, estritamente, pessoa alguma sobre esta Terra, mesmo o maior dos profetas, que seja 

capaz de dar uma data. 

Porque essa data será escondida até o último momento. 

Então, é claro, há pessoas que têm sonhos premonitórios. 

Mas esses sonhos premonitórios, para aqueles que os têm, veja bem, eles se reproduzem 

ciclicamente, nos mesmos períodos do ano. 

Porque há ciclos. 

O ciclo anual é, de qualquer forma, um ciclo, não é um ciclo cósmico, mas é um ciclo, real e 

concreto, para nós. 

O que quer dizer, com isso, que seu próprio fim do mundo deve ser vivido em você. 

Por que você se preocupa que esse mundo esteja aí ou não mais? 

Se você espera, se você se põe, como dizia Omraam, na expectativa ou na esperança, estava 

bem, em uma época, mas, aí, os prazos temporais que haviam sido dados, em especial, por 

Seréti, sobre o período de sete anos de transformação, ele terminou como previsto, em 21 de 

dezembro de 2012. 

Então, no ano de 2013 houve, efetivamente, outras manifestações: a Dança, a Onda de Vida que 

se complexificou, as manifestações de Fogo cada vez mais intensas. 

Mas o fim do mundo, para aquele que é liberado, ele já ocorreu. 

Agora, há um trabalho, e isso foi redito nesses últimos tempos, de ancoragem da Luz, cada vez 

mais potente, para aqueles que estão vivos, que se têm em pé, despertos, liberados e, no 

entanto, continuam confinados nesse corpo, mesmo se eles viagem no Sol ou na Existência ou 

alhures ou, mesmo, no astral, pouco importa. 

Mas, eu repito, isso depende apenas de nós. 



 

Ele virá como um ladrão na noite, isso quer dizer que o mais fervoroso dos «fim de mundistas», 

apocalipse, em uma visão escatológica, ele mesmo soltará. 

Porque, enquanto você procura – e eu o fiz também – uma data, qualquer que seja, ela será, 

necessariamente, falsa. 

Porque não há data. 

Há um basculamento coletivo, real e concreto, mas que não pode ser prejulgado, de qualquer 

forma, ou sopesado, simplesmente vendo o estado desta Terra. 

E o estado de tudo o que ali se desenrola. 

Portanto, isso é uma evidência. 

É o mesmo princípio que para a morte física. 

Você sabe, há pessoas que têm uma longa doença, que vão morrer muito rapidamente, porque 

se soltam, muito rapidamente. 

Quando se fez o acompanhamento de moribundo, de passagem de alma, é algo que se conhece 

muito bem. 

Há pessoas que resistem, que se prendem à vida, apesar do sofrimento. 

Elas estão em estado terminal, de câncer ou não importa de qual doença degenerativa, e você a 

vê fazer projetos. 

Elas vão morrer em algumas horas, e vão dizer-lhe que, amanhã, elas vão fazer compras. 

Elas vão dizer-lhe que seria bom, no próximo mês, que elas fossem ver tal pessoa. 

É a negação. 

É a negação total do fim do EU, o fim do mito de imortalidade. 

Quando vocês são Absolutos ou quando realizam o Si, mas vocês já estão mortos! 

Portanto, qual importância que esse mundo esteja morto, dado que a vida continuará aí, 

independentemente dessa forma e desse corpo? 

Você reencontrou a Essência, a Fonte, chame como quiser, o Absoluto, o Isso, o Djani, tudo isso 

são apenas palavras. 



Mas, em todo caso, você sabe, sem saber, é uma íntima convicção, que não é a intuição, que 

não é o discernimento, que não é a vibração do coração, mas que é o aspecto da consciência 

pura, Sat Chit Ananda. 

Porque essa consciência pura está na infinicidade, o que quer que aconteça a esse corpo e a 

esse mundo. 

Então, eu não sei mais do que vocês. 

Observam-se sinais celestes, ocorreu o primeiro, não se teve o segundo. 

Vocês se lembram da passagem de Ison, os efeitos de Ison foram fenomenais no interior, os 

efeitos físicos chegaram quando? 

É a multiplicação das observações de meteoritos, a partir de 14 de janeiro, que era a curva no 

intervalo da explosão de Ison, e esses meteoritos, cada vez maiores, que passam mais ou menos 

próximo da Terra ou, para o último, há alguns dias, que tocou o solo na Argentina. 

Vocês veem, efetivamente, que há manifestações cada vez mais gritantes, cada vez mais fortes, 

do que acontece sobre a Terra. 

Então, quando a Onda de Vida despertou, em fevereiro de 2012, essa Onda de Vida, que é a 

liberação da Terra. 

Sim, a Terra está liberada, ela está liberada, completamente. 

Agora, a realidade ilusória 3D continua aí. 

Pouco importa, para vocês, o que ela se torna. 

Caso contrário, vocês ficam, sem parar, colocando-se a questão de quando é e, bem, vocês 

caem na expectativa, mesmo a esperança que não é a expectativa, que é a espera dessa 

liberação. 

Então, vocês projetam, ao exterior, uma noção de ascensão, aliás, não haverá, jamais, uma 

ascensão coletiva, haverá uma liberação coletiva, o que não é, de modo algum, a mesma coisa. 

Cada um faz o que quiser, nesses tempos de solucionamento, eu diria, da ilusão, cada um tem a 

inteira liberdade de colocar-se onde quiser. 

Mas, como dizia o Vovozinho (OMA), há alguns anos, se você quer pegar os amendoins no pote, 

você não pode, como o macaco, colocar a mão no pote e fechá-la com os amendoins. 

A mão não sairá. 

Aí, é o mesmo princípio. 

 



É preciso tentar, tanto quanto possível, permanecer nesse alinhamento interior, nessa verdade 

interior, continuar a viver a vida que a experiência de sua vida dá a viver a você, mas é tudo. 

Então, as datas, bem, é muito simples, isso foi dito em muito numerosas reprises. 

Houve um ciclo, que durou sete anos, de julho de 2005 a julho de 2012, que viu instaurar-se, 

efetivamente, a Onda de Vida, que é a liberação da Terra. 

Porque não se pode – pode-se ser liberado de modo individual – mas não se pode ser liberado 

coletivamente, se a Terra não é liberada coletivamente. 

Isso compreende, igualmente, as linhas de predação, isso compreende, igualmente, as 

egrégoras, isso compreende, igualmente, as formas-pensamento, isso compreende, igualmente, 

os medos, porque há uma egrégora de medo terrível da humanidade. 

Qual é essa egrégora de medo terrível da humanidade? 

Ele é comum a todo ser humano que não é liberado. 

É o medo da morte, o medo de seu próprio desaparecimento. 

E, como eu dizia, para as pessoas que eu acompanhei no momento da morte, há as que resistem 

e outras não, em consciência. 

Mas há outras que já partiram, em consciência, e cujo corpo está, ainda, vivo, ele vive por si 

mesmo. 

Portanto, os casos são profundamente diferentes. 

Mas se vocês são liberados, se estão no si, vocês não têm mais qualquer inquietação sobre a 

inexorabilidade dessa transmutação total que já é vivida por alguns de nós. 

Então, é claro, haverá, sempre, vocês sabem, no EU que se crê espiritual, haverá, sempre, essa 

necessidade de projetar-se no futuro, haverá, sempre, essa necessidade de localizar-se no 

tempo e no espaço, que é o apanágio dessa 3D, mas que não concerne, em nada, à Eternidade. 

O efêmero tem apenas um tempo, seja nossa vida, à noite, quando se dorme, o mundo 

desaparece e, no entanto, no dia seguinte, você acorda, ele continua ali. 

Mas o que é que acontece nesse momento, seja nos alinhamentos, seja nas meditações e, para 

muitos de nós, simplesmente, fechando os olhos, sem nada querer, sem nada pedir, se você tem 

a chance de não ter um mental demasiado forte, mas você desaparece, instantaneamente, no 

contentamento? 

Será que é isso que é verdadeiro ou será que é o fim desse mundo? 

É aí que é preciso nada mais esperar, não quer dizer nada mais viver, bem ao contrário. 



Nada mais esperar é ser capaz de aceitar tudo viver, o que quer que aconteça ou o que quer que 

não aconteça. 

E a paz está aí, ela não está alhures. 

Então, eu também examino o céu, internet, bem antes da existência do Autres Dimensions, bem 

antes do período de julho de 2005 a julho de 2012. 

Já para o ano 2000, criança, porque, para mim, é uma evidência que eu não sabia formular e 

que não tenho vontade de formular hoje, porque é minha evidência. 

Será, contudo, que eu não sou um filósofo, alguém que ama todos os componentes da vida? 

Eu nada rejeito, então, toda a diferença, eu penso, está aí. 

Portanto, nas questões que você coloca, se você se refere à profecia de Peter Deunov, ela é 

muito nítida. 

A profecia de Peter Deunov, que foi dada no início do século XX, era, de qualquer forma, a 

chegada do Fogo cósmico. 

A chegada do Fogo cósmico, nós a vivemos no interior, mas você acredita que esse Fogo 

cósmico, que outros irmãos e irmãs não vivem ou não sentem, não tenha efeito sobre eles? 

Olhem as manifestações pelo mundo. 

Olhem a tomada de consciência coletiva da manipulação das mídias, dos homens políticos, da 

finança, de pessoas próximas também. 

Tudo é oriundo de uma manipulação. 

Por quê? 

Porque o ser humano é mau? 

Não, porque o ser humano, simplesmente, tem véus. 

E esses véus permitem a ele não desvendar-se ao outro ou aos outros. 

Quer dizer que se é capaz de esconder os pensamentos, de esconder as emoções, de não dizer o 

que se pensa, ou de dizer o inverso do que se pensa, o que não é, absolutamente, possível 

quando você está desembaraçado desse corpo de carne. 

Você está a nu. 

Então, ponha-se a nu agora, antes «que seja tarde demais», o que nada quer dizer. 



Mas, simplesmente, retomando o exemplo da morte física, vê-se, muito bem, para aqueles que 

acompanharam moribundos ou que fizeram a passagem de alma, vê-se muito bem que há seres 

que, mesmo depois de mortos, estavam presos às suas posses, estavam presos à sua casa e 

reconstroem, no astral, sua casa ou sua ocupação. 

É preciso estar desapegado de tudo. 

Mas, eu repito, não é recusando viver, é aceitando tudo viver que vocês se desapegarão. 

É preciso atravessar o sofrimento, é preciso atravessar a dor e, do mesmo modo, atravessar os 

prazeres, ou seja, não deixar asperezas, não deixar possibilidades de ser parado, fixado no que 

não pertence à eternidade. 

O efêmero não tem qualquer peso na eternidade, portanto, que esse mundo desapareça, de 

qualquer modo que seja agora, em alguns anos ou jamais, eu diria, já, que é impossível, porque 

nós todos temos um fim, e o modo pelo qual terminamos, individualmente, nossa vida, 

condiciona nosso futuro. 

Isso é muito nítido, há tanto no bardo thödol, nos livros de morte tibetanos, no livro de morte 

egípcio como, mesmo, nos testemunhos muito numerosos, hoje, de pessoas que viveram, 

totalmente, uma EQM, mesmo sem atravessar a luz, mesmo após ter reencontrado os guias do 

astral que são, vocês sabem, apenas projeções holográficas da luz, que não é a Luz. 

Porque a verdadeira Luz está além da luz, está no Ain Soph Aur, está nessa travessia dessa Luz 

de Amor que vocês se apercebem de que tudo o que estava atrás ou acima dessa Fonte, desse 

Absoluto, desse Néant, desse Ain Soph Aur, desse tudo, vocês verão tudo isso pelo que é. 

Como dizia Bidi, por uma cena de teatro. 

Mas conceber que é uma cena de teatro sem ter esse ponto de vista, esse estado, no limite – o 

que explica porque algumas pessoas tenham estado em desacordo, por vezes violento, com Bidi 

– é como imaginar que alguém que tenha construído um corpo de existência, ativado as 

Estrelas, ativado o Kundalini, ativado a Onda de Vida, ativado todas as portas do corpo deva, 

também, renunciar a isso. 

Não é evidente porque o Eu, o ego adora manter essas manifestações, ele adora falar dessas 

manifestações, ele adora recriá-las. 

Mas há um modo inédito, e o mais fácil de recriá-las, é, também, deixar isso desenrolar-se, sem 

ali portar atenção. 

Efetivamente, a um dado momento, quando os novos circuitos energéticos abrem-se, portar a 

consciência neles, a atenção neles, ativa-os. 

É uma evidência, é um treinamento que nós todos temos, mais ou menos, vivido, seja no yoga, 

seja com AD, seja de múltiplas maneiras, com cristais, por exemplo. 



Mas viver isso, se querem, permite-lhes não mais ser dependente, de maneira alguma – exceto 

para esse corpo que envelhece em seu ritmo – do que quer que seja desse mundo, ou seja, 

como dizia Cristo, estar sobre esse mundo, ali estar, realmente, bem presente, bem encarnado, 

lúcido, mas viver o fato de que vocês não são desse mundo. 

Não crer, porque isso para nada serve, mas vivê-lo. 

Então, quer seja o corpo de existência, quer seja a Infinita Presença, quer seja Shantynilaya, 

quer seja o Absoluto, pouco importa. 

Mas o que foi vivido, a um dado momento, deve instalar-se, cada vez mais, caso contrário, isso 

permanecerá uma letra morta, permanecerá, unicamente, uma energia que foi colocada ali, 

como quando vocês colocam um octaedro de fluorine sobre a cabeça para ativar o sétimo 

chacra. 

Vocês vão sentir o sétimo chacra, noventa por cento das pessoas vão sentir, quando se põe uma 

pedra sobre a cabeça, que há uma sensação ao nível da cabeça, que aparece. 

Mas essa sensação ao nível da cabeça, que se chama a coroa radiante da cabeça, não é a prova 

do estabelecimento no Si ou no Absoluto. 

É a prova de que vocês serão, o que quer que aconteça, liberados. 

Isso já é enorme. 

Mas tente viver sobre esse mundo estando liberado desse mundo, ao mesmo tempo 

participando desse mundo. 

A partir daí, você verá, muito claramente, que nenhuma data tem mais importância alguma. 
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