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MARIA - OUTUBRO 2016 

 

 
 

MARIA - outubro 2016  

 

 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Amados 
filhos, eu retorno entre vós em minha humanidade, 
assim como há mais de dois meses atrás. Deixe-me 
primeiro recobri-los de Graças e Bênçãos com meu 
Manto Azul.  
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... Silêncio ...  
 

 

Hoje mais do que nunca, onde quer que seus 
olhares se coloquem, que seja, em sua vida que 
seja, em seu país ou na escala de toda a terra, se 
você sabe ver objetivamente, vocês se aperceberão 
efetivamente e muito rapidamente que tudo o que 
acontece neste momento sobre esta terra, assinala 
de alguma forma uma grande mudança. Tudo o que 
vos foi anunciado pelos profetas, pelo bem- amado 
João, por aqueles que transcreveram minhas 
aparições, não deixa pairar nenhuma dúvida sobre 
esta mudança. Talvez vocês o vivam em vocês, 
quando seus últimos apegos, suas últimas ilusões, 
suas últimas sombras, lhes aparecem talvez mais 
cruamente e de maneira muito mais ruidosa, Tudo o 
que acontece, vocês o sabem, não deve de maneira 
alguma lhes inquietar, pois tudo o que se desenrola 
não é, em definitivo, senão as primícias e o anúncio 
de tudo o que os profetas, em qualquer país do 
mundo, têm anunciado. Isso acontece sob seus 
olhos, em vossa carne, em vossas vidas e em todos 
os setores de vossas vidas . Em relação a tudo isso, 
vocês são conduzidos – quer vocês o sintam, 
percebam ou não no momento – a se voltarem para 
vocês mesmos, a se colocarem a única questão 
válida: “Onde estou ?”. Não para se avaliarem e 
menos ainda para se julgarem, mas somente para 
ver claramente a fim de se adaptarem e se 
ajustarem ao que agora está em andamento.  
 

Como tive a oportunidade de explicar alguns meses 
atrás, o conjunto da Confederação Intergaláctica 



6 
 

está ao redor de vocês e de sua terra, de minha 
terra. Nós esperamos, assim como vocês, a chegada 
do sinal celeste afim de que eu possa lançar meu 
Apelo. Muitos entre vocês, desde todos esses anos, 
já receberam meu Apelo individualmente. Como 
vocês o sabem, nem eu mesma, nem meu Filho, 
nem a Fonte, podemos conhecer a data precisa 
desse evento. Entretanto vocês podem observar 
facilmente ao redor de vocês e em vocês que tudo, 
de alguma maneira, se precipita, se desvenda, se 
revela. Há uma fase de depuração e de ajuste que 
se determina para cada um de vocês e que deve 
conduzi-los a esse momento tão particular. Eu creio 
aliás que este período foi nomeado, há poucos dias, 
um momento crucial ou um momento decisivo de 
vossa humanidade.  

 

Lembrem-se que, aconteça o que acontecer em 
vossa vida, e mesmo neste mundo, a Alegria não 
está nos prazeres deste mundo nem mesmo na 
satisfação de sua pessoa, mas a verdadeira Alegria 
está no interior de vocês, e qualquer que seja a falta 
de Alegria que talvez em algum momento vocês 
possam sentir, saiba que ela está sempre aí. Vosso 
coração abre-se de diferentes maneiras, quer isso 
seja pela Consciência diretamente, pelas vibrações 
que nós lhes temos sustentado, em particular 
minhas irmãs Estrelas e meus irmãos Anciãos. Tudo 
isso, hoje, encontra seu espaço em algum tipo de 
resolução, que não é outra coisa senão sua 
Ascensão, individual e coletiva, de acordo com sua 
atribuição, e minhas últimas graças, nas Moradas da 
Eternidade.  
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Ninguém sabe a data, não é porque não devemos 
comunicá-la a vocês, mas simplesmente porque o 
elemento surpresa é fundamental, certamente não 
para vocês, mas para aqueles entre seus irmãos e 
irmãs que ainda dormem, apegados e presos em 
suas vidas, suas obrigações, suas 
responsabilidades, e que mergulham ainda na 
matriz, aquela que os confinou. Mas tudo isso está 
em vias de mudar. Mas esse inesperado deve 
permanecer até o momento de meu Apelo para 
muitos de vocês, não como uma punição nem 
mesmo como um segredo ou uma mentira, mas 
simplesmente porque o efeito surpresa é um 
elemento importante. Pois como vocês o sabem, não 
há nada a preparar, nem no exterior de vocês nem 
no interior de vocês, há somente ser o que vocês 
são, que vocês utilizem a prece, que vocês utilizem 
os contatos com a natureza, que vocês utilizem 
outros meios, pouco importa.  

 

No entanto alguns entre vocês devem estar, até os 
últimos limites, inscritos em meio à dualidade, em 
meio à matriz, a fim de se transformarem realmente 
e verdadeiramente no último momento, porque 
vossos corações são puros, mesmo que jamais 
tenham sentido isso nem manifestado. Se vocês são 
esclarecidos, seja pelas vossas vibrações, por tudo 
o que nós lhes temos dito ou por tudo o que vocês 
observam, por vocês mesmos ao vosso redor, então 
é que isso deve ser assim.  

 

Lembre-se que vocês não podem forçar ninguém, 
pois a Liberdade, mesmo que ela seja bem real no 
momento da Liberação Coletiva, não é 
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fundamentalmente o mesmo sentimento para cada 
um de vocês; alguns têm necessidade, de algum 
modo, de deixar amadurecer sua alma. Mas 
lembrem-se também que qualquer que seja vossa 
atribuição, todo o mundo passará por essa Porta 
Estreita, pelo meu Apelo e pela segunda morte que 
provocará vosso primeiro Renascimento em meio à 
matéria.  

 

Você não tem porque se inquietarem, mas bem mais 
olhar tudo o que a vida lhes dá a ver, de início em 
vocês, em seu primeiro círculo ao redor de vocês, 
pois há, nos desafios que a Luz lhes propõe, 
também os elementos de resolução , elementos que 
lhes permitem compreender, com sua mente mas 
também com seu Coração, toda a ilusão que ainda 
pode restar nessas situações, entre alguns irmãos e 
irmãs. Mas vocês não podem pressioná-los, vocês 
apenas podem ser Amor e se conduzirem segundo a 
Lei do Amor e não mais segundo a lei de ação-
reação. Não há melhor método do o de colocar 
sempre o Amor à frente, antes de seus interesses 
pessoais, antes de suas vantagens pessoais, e eu 
diria mesmo antes de estabelecer qualquer relação 
que seja.  

 

Então esse momento é iminente, cada vez mais 
iminente. Vocês o vêm bem ao redor de vocês: tudo 
o que esteve oculto, fechado, aos olhos da maioria, 
se desvela cada dia um pouco mais. É a justa 
retribuição da Luz, é a iluminação da própria Luz 
sobre o que ainda tem necessidade de iluminar e 
colocar na luz. Como nós lhes temos dito, mais do 
que nunca, o que quer que lhes aconteça, tudo está 
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exatamente no ponto certo, quer sejam as situações, 
a localização de sua consciência ou do mundo. Não 
há nada a prevenir, há somente que permanecer 
tranquilo, permanecer humilde, permanecer doce, 
continuar a fazer o que a Vida lhes pede, em 
suas ocupações as mais materiais, com o mesmo 
humor de quando vocês estão alinhados com vocês 
mesmos no silêncio de seus corações.  

 

Não há nada a fugir, não há nada para impedir, e 
não há nada a compreender, há somente que viver o 
que é proposto. Quaisquer que seja as aparências 
de suas vidas ou deste mundo, a Luz tem 
irremediavelmente ganhado, e isso já desde um 
certo tempo. O fato de ganhar não é um combate 
contra a sombra, mas sim o estabelecimento da 
Evidência e da Verdade concernente à Luz e ao 
Amor. Nós não podemos impedir, se posso dizer, as 
resistências daqueles que se opõem a essa Alegria, 
o mais frequentemente, vocês o sabem, por medo, 
por ignorância, sobretudo pela avidez, pela 
necessidade de controlar, necessidade de dominar. 
Não se ocupem mais de tudo isso. Permaneçam 
muito atentos ao que se desenrola em suas vidas, 
mesmo nos fatos insignificantes, nos fatos rotineiros. 
É nisso que vocês têm a maior chance de se 
reencontrarem.  

 

Vocês têm também inumeráveis auxílios , eu já o 
disse: os povos da natureza, suas vibrações se 
vocês as vivem, e sua própria consciência que se 
localiza, quer vocês queiram ou não, na posição do 
observador, o que é responsável, é claro, por suas 
diversas perdas de memória. Não, vocês não estão 
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doentes, não, você não têm uma doença que está se 
manifestando, mas bem mais uma cura definitiva de 
todas as ilusões que podem ainda permanecer, 
de tudo o que concerne às crenças, às adesões, a 
qualquer objetivo que seja, à matriz dos Arcontes. 
Tudo tem sido feito para impedi-los de se elevarem, 
de encontrar a Alma e o Espírito em vocês. Mas isso 
está terminado.  
 

Quaisquer que seja os obstáculos e as resistências 
que vocês observam em vocês ou no mundo, elas 
não são nada em relação à Evidência do que vem 
para vocês. Eu venho simplesmente encorajá-los a 
permanecerem o mais possível, o quer quer que 
vocês façam, em seus corações, na postura do 
observador, naquele que nada recusa, mas vê tudo 
sem julgamentos, sem falsos pretextos, sem 
partidarismos, sem buscar meios de vantagens 
pessoais, pois é dando que vocês recebem. Eu os 
convido a verificar, doravante de maneira ainda mais 
clara, se posso dizer, ainda mais autêntica.  

 

Muitos de vocês estão começando a ter sonhos 
particulares, mostrando certo número de elementos 
que estão por vir, sem por vezes poder detê-los ou 
identificá-los a tempo. Vocês o sabem, o tempo está 
em vias de desaparecer. Essa distorção do tempo 
habitual vocês a vivem: seja o tempo que se contrai, 
seja o tempo que se dilata, e isso muitas vezes por 
dia; vocês saem dessa linearidade do tempo. Vocês 
estão cada vez menos submetidos a todas as suas 
histórias passadas e mesmo ao seu próprio corpo. O 
que não quer dizer que isso não possa manifestar 
anomalias, mas muito frequentemente vocês 



11 
 

constatam por vocês mesmos que isso não afeta 
mais, de qualquer modo, sua consciência. Ela torna-
se dissociada, se posso dizer, de seus males, de 
suas misérias, concernentes a suas vidas, seus 
corpos ou à própria sociedade.  

 

Como vocês o vêm hoje, a desonestidade, a 
materialidade, está sempre ligada a uma armadilha 
fantástica deste mundo confinado que os fez 
acreditar - talvez não a vocês aqui, ou aqueles que 
me leem, mas de maneira geral - que o dinheiro 
podia comprar tudo; isto não é assim. Tudo isso foi 
construído artificialmente impondo-lhes, em meio ao 
confinamento, uma escravidão dos corpos, uma 
escravidão das almas e a ausência do Espírito. Hoje, 
tudo isso está em vias de voar em pedaços. Cada 
dia em que vocês se aproximam do Evento será 
cada vez mais importante no nível das revelações 
sobre vocês mesmos e sobre o mundo, sobre o 
caminhar do mundo, eu diria. Tudo isso não é para 
punir quem quer que seja, mas para fazê-los ver 
pela Inteligência da própria Luz, que não pode aí 
haver nenhuma saída de emergência ou uma saída 
de continuidade de um mundo em meio à matéria.  

 

De fato eu concebo que para muitos de vocês tudo 
isso é difícil de aceitar – eu não lhes peço para 
acreditar, mas simplesmente para aceitar -, o 
processo que se desenrola sob seus olhos. Mas a 
partir do instante em que vocês soltam, a partir do 
instante em que vocês aquiescem, a partir do 
instante em que vocês se voltam para seu coração e 
para nada mais, todo o resto desaparece. Vocês o 
veem através de sua memória, de seus hábitos, mas 
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também por alguns de seus comportamentos que 
mudam em tudo. Mesmo sem sentir as energias nem 
as vibrações, vocês começam a perceber a 
realidade do amor; mesmo se vocês nem sempre 
podem colocar em palavras, se vocês estão atentos, 
vocês podem apenas constatar as mudanças que 
estão em curso. Mesmo para aqueles entre vocês 
que estariam inscritos na rotina e que sobretudo não 
quer ser alterado nessa rotina, as mudanças 
também se manifestam.  

 

Vejam os dois extremos que se desenrolam ao redor 
de vocês: vocês têm irmãos e irmãs que descobrem 
o Amor, vocês têm irmãos e irmãs que literalmente 
não têm mais consciência deles mesmos e tornam-
se alguma forma de animal ou de animalidade, no 
sentido o mais terrível. De fato, a consciência do ego 
e mesmo a consciência do Si parecem às vezes 
falhar. A educação, a moral, a empatia, o carisma, 
parecem desses irmãos e irmãs. Isso não quer dizer 
que eles são, em sua terminologia, escuros ou 
opostos à Luz, mas simplesmente que a mudança 
que está em curso pede, para muitos entre vocês, 
ajustes às vezes violentos e às vezes difíceis de 
viver.  

 

Para outros, entretanto, aqueles que já deixaram 
tudo o que concerne às ilusões da 
matriz, continuando a conduzir tudo em suas vidas, 
sentem muito mais leveza, muito mais amor. Tudo o 
que se desenrola concernente aos vossos corpos, à 
sociedade, ao vosso ambiente, está diretamente sob 
a influência real e concreta da Inteligência da Luz. 
Aquela que quer dar-lhes a vossa Liberdade, 
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qualquer que seja essa liberdade, evocada, pensada 
ou esperada em vocês.  

 

Neste período, é indispensável para cada um de 
vocês ter momentos de recolhimento ou de silêncio, 
em que de alguma forma vocês suspendam as 
interações com o ambiente, não para daí fugir - eu 
peço isso apenas durante alguns minutos, algumas 
horas por dia para aqueles que têm tempo – para 
reencontrarem-se, mais uma vez não para julgarem 
ou condenarem, mas simplesmente para estar com 
vocês mesmos, nesse Face a Face nomeado o 
último, individual, e de se ajustarem ao que vocês 
são em Eternidade. Lembrem-se que isso não é um 
esforço, isso não é difícil, é necessário somente 
encontrar a ocasião, o tempo e a aceitação do que 
se vive. Então tudo se fará claro, nada poderá ficar 
escondido, mesmo aquilo que neste momento lhes 
escapa.  

 

Voltar a ser como uma criança não é uma palavra 
vã, eu não vou lembrar-lhes tudo o que pode dizer 
minha Irmã Teresa concernente ao Caminho da 
Infância e da Inocência. Eu não vou mais remetê-los 
às palavras de meu Filho, elas foram repetidas 
inumeráveis vezes. Retenham também essa noção 
de espontaneidade: quanto mais vocês são 
espontâneos, menos há reflexões, maior é a chance 
de que vocês sigam a Lei da Graça. É claro, é muito 
diferente a forma de espontaneidade para aqueles 
que se opõem à Luz, aí, o lado animal propriamente 
dito pode ressurgir, com as raivas, as violências, as 
condutas aberrantes se posso dizer.  
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Mas também aí cada coisa está em seu lugar. Tudo 
se encontra em ordem, se posso dizer, para que 
vocês estejam nas condições as mais adequadas 
para viver meu Apelo – coletivo – e viver o que se 
seguirá depois. Isso pode agora chegar a qualquer 
momento, de um dia para o outro, de uma hora para 
a outra, de uma semana para a outra, de um mês 
para o outro. Isso não deve desviá-los de suas 
responsabilidades e do que deve mudar no interior 
de vocês, e que o mais frequentemente não 
necessita de mudança exterior. Os tempos não são 
mais para isso, eles são simplesmente para aceitar 
totalmente aquilo em que vocês mesmos se 
colocaram, em qualquer situação e em qualquer que 
seja o círculo de suas vidas .  

 

Se a Luz lhes penetra, seja pelas Coroas Radiantes 
– que vocês percebem ou não - , seja diretamente 
por sua consciência, o trabalho de sobreposição do 
efêmero e do Eterno faz-se de maneira natural. Pois 
não há necessidade de vocês, há simplesmente 
necessidade de deixar ser o que deve ser e de 
seguir as linhas de evidência, as linhas de 
menor dificuldade, aquelas que a Vida lhes propõe 
pois vocês sempre terão a escolha – de recusar, de 
agir por vocês mesmos ou de confiar na Vida, na 
Luz, no Amor, antes do que em vossa pessoa, em 
vossa memória, em suas experiências passadas. É 
assim que vocês demonstram a vocês mesmos e ao 
mundo que vocês estão centrados, se posso dizer, 
ou alinhados, no Coração do Coração.  

 

É também o momento dos últimos perdões: perdoem 
ao mundo, perdoem ao seu pior inimigo, perdoem 
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aos Arcontes, e os amem. Não há melhor maneira 
de curá-los. O mesmo para todos os irmãos e irmãs 
que se encontram na violência, nas resistências, na 
confusão, amem a eles da mesma maneira. Amar 
não quer dizer pronunciar belas palavras nem 
mesmo tomar em seus braços, é orar a cada minuto 
para todos esses seres, no silêncio de seu coração. 
Porque são eles que têm a maior necessidade do 
Amor que vocês são. São aqueles que estão nos 
caminhos de travessia, na cólera, na negação, que 
têm a maior necessidade de se reconhecerem 
enquanto seres eternos.  

 

Aliás, vocês o constatam talvez , as palavras não 
podem mais convencer. De fato, elas podem tornar 
cada vez mais confuso, a confusão das palavras, e 
não expressar realmente o que vocês desejam 
exprimir. Da mesma maneira, antes mesmo de meu 
Apelo, o canto da Alma e do Espírito em seus 
ouvidos está agora aumentado devido ao som 
de Nibiru que se aproxima de vocês, assim como o 
som da Terra, mesmo que isso não seja audível 
sobre toda a Terra, entretanto vocês o ouvem. Tudo 
o que soa em seus ouvidos, tudo o que soa em seu 
coração, em sua consciência, está aí para guiá-los, 
para estimulá-los, para mostrar-lhes o que é a 
verdadeira Vida.  

 

Como lhes disse o Comandante, ele lhes anunciou 
um certo número de períodos propícios ao Apelo; o 
período do inverno, o momento em que a energia e 
a consciência se interiorizam (em todo caso no 
hemisfério norte) é um elemento importante para 
lhes permitir entrar em vocês. Vocês estão menos 
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atraídos para estarem fora, para se divertirem, mas 
bem mais para permanecerem leves, serenos, do 
que agarrarem-se à gravidade do que se passa, que 
não é um julgamento, mas uma liberação. É neste 
período que vocês têm maior chance – se isso ainda 
não lhes chegou – de encontrarem vocês mesmos, 
de ir além das aparências, além de qualquer traço 
do ego, mesmo de qualquer espiritualidade, à fonte 
de vosso Espírito, do Espírito Santo, do espírito do 
Sol, e de viver então o Fogo Vibral e o Fogo Igneo, 
sem esforço.  

 

Retenham também as palavras que foram 
pronunciadas, às vezes com veemência, por aquele 
que se nomeou Bidi: “ Seu Reino não é deste 
mundo, vocês não são esse corpo”. Aceitem isso 
agora, quaisquer que sejam os apegos que ainda 
lhes apresentem seus corpos, suas vidas, sua 
identidade, mas aceitem – mesmo sem vivê-lo – que 
vocês são bem mais do que tudo isso, e vocês o 
verão, vocês o viveerão, às vezes de maneira 
surpreendente, de maneira totalmente inesperada, 
fora de qualquer estado de alinhamento, de prece ou 
do coração, porque são então as últimas Graças da 
Luz, antes da intervenção de minha última Graça.  

 

Alguns entre vocês, ainda, sentem-se no fim da fila, 
quero dizer com expectativas frustradas, 
esperanças, esperas. Isso também faz parte de seu 
caminho: aprender a paciência, ter a humildade de 
se reposicionar para outra coisa do que o que cai 
sob seus olhos ou sob seus sentidos, mesmo que 
vocês não o conheçam.  
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A natureza ela mesma, e nós já o dissemos, muda. 
Não é uma simples mudança, é verdadeiramente 
uma mudança de estado dimensional, uma mudança 
de mundo. A Terra, vocês o sabem – ela foi liberada 
antes de vocês - espera esse momento também com 
vocês afim de se reencontrar, ela também, em sua 
dimensão de eternidade.  

 

Cada dia que passa agora, desde o dia de Todos os 
Santos, vai lhes demonstrar a realidade do que 
ainda poderia estar pesado, às vezes ignorado ou às 
vezes temido : do que vocês são. E o que vocês são 
pode ainda causar-lhes medo uma vez que isso é 
tão vasto, tão grande, não pode enquadrar-se com 
tudo o que as religiões quaisquer que elas sejam 
lhes tenham incutido. E mesmo suas experiências as 
maiores vivências no nível desse corpo não são 
senão um pálido reflexo do que vocês são. Então é 
claro há o medo do desconhecido que ainda pode 
existir em vocês, mas a cada dia isso se distanciará 
de vocês a partir do instante em que existe um 
mínimo de confiança na ação da Luz e na ação da 
Vida.  

 

...Silêncio...  

 

 

Mesmo os eventos mais opostos à Luz não fazem 
senão servir à Luz. Ainda uma vez, quaisquer que 
sejam os eventos, em seus corpos ou sobre o 
mundo, retenham que por trás desses eventos há o 
que vocês são. E tudo o que se produz, onde quer 
que seja, está aí apenas para lhes permitir se 
experimentarem na Liberdade, e realmente lhes 
mostrar vossas escolhas, vossas posições – e vossa 
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eternidade – ao mesmo tempo. É nesse sentido que 
a espontaneidade, a Humildade, a simplicidade 
tornam-se essenciais para este período.  

 

... Silêncio ...  
 

Os profetas de todos os tempos lhes tem anunciado 
este momento preciso, em diferentes linguagens, 
mesmo em diferentes culturas, bem além dos 
profetas da cristandade, se posso dizer. Não há 
acaso, pois, já naquela época, bem antes da época 
em que vocês vivem – seja no tempo em que nós 
estávamos encarnados, seja a cem anos, pouco 
importa – a descrição, mesmo que as palavras 
sejam diferentes, traduz a mesma mudança. Essa 
mudança, vocês o sabem, não é uma mudança 
linear, quaisquer que sejam as primícias e sua 
argumentação, esse mudança será extremamente 
rápida e breve. Nós lhes temos dado largamente as 
circunstâncias do que deve se passar durante o 
fenômeno da estase, assim cada um de vocês, quer 
o aceite ou não, está pronto para viver esse 
momento.  

 

Lembre-se que além da própria estase, é a 
Ressurreição. Isto é que aí nesse período, no 
momento em que os sinais tornarem-se visíveis no 
céu, vocês não estarão mais ligados a seus corpos, 
vocês estarão em eternidade, vocês verão – como 
um de nossos irmãos ou irmãs que pode morrer há 
algum tempo, não importa onde nesta terra – acessa 
a visão panorâmica, não desta vida mas de outras 
vidas, não por qualquer regulamento de karma ou de 
faltas mas vocês compararão isso com o que vocês 
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são em eternidade. E aí, não haverá nenhuma 
dúvida nem nenhuma questão, vocês saberão que 
vocês são a Eternidade e que tudo o que se produz 
em meio a este mundo não representa estritamente 
nada em relação ao que vocês são.  

 

É nesse sentido que o caminho da Infância é 
indispensável porque nele não há, nesse nível, 
compreensão, não há encadeamento lógico. Não há 
ação-reação, não há dois mundos que tenham sido 
separados, divididos, e mesmo opostos. É isso que 
vocês vão ver. E a partir do instante em que sua 
Ressurreição for ativada pela travessia da Luz, e 
vocês se reencontrando do outro lado da Luz, vocês 
poderão então retornar e vocês terão então, 
quaisquer que sejam as circunstâncias do que vocês 
viverão depois, um lapso de tempo, tanto isso será 
útil, para eliminar o que deve ser eliminado de 
vocês.  

 

Ainda uma vez, eu o repito, nenhum irmão e irmã 
humana da terra, que tem servido até agora, poderá 
escapar desse momento. Vocês, aqui e em outros 
lugares, são numerosos a terem vivido os processos 
vibratórios e de consciência, mas há também todos 
os nossos irmãos e irmãs que, quaisquer que sejam 
suas crenças e qualquer que seja sua bondade e 
benevolência, não tiveram a possibilidade de ver que 
eles não são esse corpo, nem esta vida, nem 
nenhuma outra vida tomada na superfície deste 
mundo. Vocês reencontrarão vosso verdadeiro 
Reino, aquele onde tudo é perfeito, onde tudo está 
em ordem. E vocês visarão, ao interior 
dessa reconexão, o que é necessário como energia, 
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como consciência, como vibração, para viver o que 
há a viver para vocês em seguida.  

 

 

... Silêncio ...  
 

Além disso, na medida em que vocês vão sendo 
obrigados a deixar as crenças e as ilusões deste 
mundo, vocês constatarão facilmente que a Alegria 
se manifesta aí nesses momentos. Quando seu 
estado presente não é função de uma memória, de 
uma experiência, de um hábito, mas quando vocês 
vivem o instante presente, liberados de toda 
influência do passado e sobretudo de toda 
antecipação de um futuro qualquer que seja, vocês 
se reencontram. Mesmo se vocês não tenham 
consciência disso, a Alegria e a Leveza estão bem 
aí, e é isso que é importante.  

 

A Luz, de qualquer maneira, e a influência cada vez 
mais visível de Nibiru ou Hercólubus, tornam-se 
cada vez mais iminentes em vocês. O apelo da Luz, 
como isso foi explicado, pode tomá-los não importa 
quando. Esses apelos são realmente, como foi dito, 
injunções da Luz e sofrem cada vez menos de um 
prazo para aí se adaptar. O espírito sopra onde ele 
quer e quando ele quer, é a vocês que cabe 
aquiescer a isso, e desde o instante em que vocês 
aquiescerem, qualquer que seja a dureza de sua 
vida, então vocês estarão na doçura, a doçura 
daquele que reencontra sua inocência, sua infância, 
que não é mais afetado por qualquer desejo que 
seja por qualquer projeção que seja ou por qualquer 
experiência infeliz do passado.  
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... Silêncio ...  
 

É dessa vigilância da qual eu vos falo: serem 
lúcidos, serem atentos, não para orientar as coisas, 
mas sim para acolhê-las e vê-las. Como eu disse, 
ver permite perdoar, ver permite apagar o que pode 
ainda encobrir vossa visão e vosso coração.  

 

 

... Silêncio ...  
 

 

Tudo o que se desenrola , sem exceção, é o 
resultado da interação da luz com a matriz deste 
mundo. Vossas vestes de Luz, os vossos corpos 
sutis, vossos corpos de Existência, tornam-se cada 
vez mais perceptíveis. Da mesma maneira que 
vocês constatam que é cada vez mais fácil, qualquer 
que seja a velocidade com a qual vocês descobrem 
isso, de entrar em contato com o que estava 
invisível, não por curiosidade, não pelo gosto por 
experiências, mas porque isso é vital para vocês 
reencontrarem o que vocês são e terem fé, se posso 
dizer, naquilo que viram e não naquilo que 
acreditam.  

 

Muitas experiências estão ainda para serem vividas 
concernentes tanto à consciência como a vossas 
vibrações, como às circunstâncias de vossas vidas. 
Vocês não têm de se inquietarem com isso nem de 
se interessarem, vivam isso e sobretudo vivam os 
efeitos sobre suas consciências. Praticando assim 
vossas vidas, vocês verão que a Vida os conduz 
inelutavelmente à Verdade, aquela que vocês têm 
buscado e que talvez vocês não tenham encontrado. 
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Tudo está aí, nesse processo de Crucificação e 
Ressurreição – que é comum – nesse aspecto 
crucial em que vocês estão na encruzilhada de 
caminhos, onde não há nada a julgar, nada a 
condenar, mesmo o pior dos assassinos, há que 
perdoar e amar.  
 

A justiça dos homens não é a justiça divina, longe 
disso: ela não obedece a códigos e leis, ela obedece 
unicamente ao Amor. É o mesmo para vocês? Isso é 
o mesmo para a sua maneira de agir, de falar, de 
olhar, de amar ? Vocês sentem a leveza ou o peso, 
qualquer que seja o estado de vossos corpos, de 
vossas vidas, de vossas finanças, de vossos amores 
? Onde então vocês se sentem ainda pesados ? Não 
se julguem, vejam nesse peso, por vezes, uma 
oportunidade inesperada de entrar ainda mais em 
vocês e no que vocês são.  

 

.... Silêncio ...  
 

 

O mecanismo de Ascensão coletiva, como foi dito, 
está engrenado. A preparação está terminada. As 
últimas Portas se ativam neste momento, as últimas 
revelações se fazem claras também, no nível de 
vossas vivências como no nível do mundo. O que 
deve nascer em vocês, sem buscá-lo, é a certeza do 
que vocês são. As diferentes experiências de vossas 
vidas, do vosso ser interior, só estão aí para isso e a 
isso favorecem ainda uma vez, mesmo se de início, 
em uma primeira aparência, isso pode lhes parecer 
ser exatamente o inverso para vossa lógica, para 
vossa razão, para vosso mental. No Amor, vocês o 
sabem, não há lógica no sentido em que vocês o 
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entendem. Não há necessidade de moral, nem 
necessidade de regras nem de leis, há a Liberdade 
total.  

 

Então, de maneira estrondosa ou por pequenos 
toques, é o que lhes é dado a viver e o que lhes será 
dado a viver, e de maneira cada vez mais recorrente 
e intensa, até meu Apelo. As Graças, então, são 
inumeráveis. Mesmo se vocês são tentados às 
vezes de aí ver punições ou erros, não é nada disso. 
A lei de ação de Graça, a lei do estado de Graça, é 
um Amor devorador, um Fogo devorador que não 
deixa lugar para nenhum compromisso e nenhuma 
mentira, mesmo a mais pequena. Assim vocês 
descobrirão progressivamente ou brutalmente, que 
vocês não podem ser senão autênticos, que vocês 
não podem mais usarem ardis, trapacearem ou 
enganarem ninguém.  

 

Como vocês o constatam também em suas vidas, às 
vezes algumas pessoas se distanciam 
espontaneamente e outras chegam para vocês, tudo 
assim espontaneamente. É a inteligência da Luz que 
está operando assim. Então acolham tudo o que a 
vida lhes apresenta, acolham tudo o que pode se 
produzir. Se vocês estão nessa prece aí, então isso 
irá muito rápido. Se vocês querem manter o controle 
de vossas vidas, vosso poder pessoal ou exercê-lo 
sobre quem quer que seja, vocês estarão diante de 
desagrados cada vez mais sérios se posso dizer, 
mas que não são feitos pela Luz, mas sim por 
vossas ações, por vocês mesmos. Aí também, não 
se trata de punição, mas bem mais de um 
reajustamento ao que vocês são.  
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... Silêncio ...  
 

 

Muitos de vocês também, meus irmãos e irmãs, 
sinto-me esse Fogo de diferentes maneiras. Que isto 
seja localizado em vosso coração, em vossa cabeça, 
nas mãos, nos pés ou em outros lugares, é o 
mesmo processo que se desenrola, começando em 
um ponto ou em outro, mas cuja finalidade é sempre 
a mesma: acender, se posso dizer, o que foi 
nomeado a Merkabah Interdimensional. O veículo 
ascensional está sobre a rampa de lançamento, se 
posso dizer. Tudo foi verificado – pela Inteligência da 
Luz e não por vocês. A Luz que apenas espera, se 
isso já não foi feito, pelo seu “sim” incondicional ao 
amor. O Amor deve estar à frente. Ele deve apagar 
literalmente vossa pessoa, vossos hábitos, vossas 
palavras, vossas ideias, vossos comportamentos, 
tudo isso para deixá-los livres, de acordo com o que 
vocês são e de acordo com o que vocês vivem e 
pensam até o presente.  

 

 

... Silêncio ...  
 

 

O silêncio também é um elemento importante. 
Encontrar momentos de silêncio das palavras, como 
eu o disse, mas também o silêncio de todo sinal 
exterior, de recolher se vocês preferem ao interior de 
vocês mesmos, lhes permite de maneira muito mais 
evidente do que antes, se renovarem e se 
reencontrarem, recuperarem um pouco de energia 
para fazer o que vocês têm a fazer, e reforçar 
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mesmo a vivência da Liberdade. Então, é claro, essa 
Liberdade interior não está sempre de acordo com 
o que lhes pede um outro irmão ou uma outra irmã, 
ou mesmo a própria sociedade, conduzindo-os às 
vezes a fazer malabarismos entre o Eterno e o 
efêmero.  

 

Mas cada dia que passa não lhes permitirá mais 
manipular da mesma maneira, mas bem mais de se 
estabelecerem na Luz ou na resistência. Cabe a 
vocês verem, cabe a vocês viverem.  

 

... Silêncio ...  
 

 

Assim, o Silêncio, o silêncio das palavras, o silêncio 
dos olhares, o silêncio das ideias, os conduzirá cada 
vez mais rapidamente ao Coração do Coração, a 
vocês mesmos, despojados de todos os artifícios, de 
todas as memórias, de todas as esperas. Assim não 
se coloquem em uma situação de espera, estejam 
plenamente presentes. Estando plenamente 
presentes, não há nada a esperar. O evento 
ocorrerá no momento oportuno para o conjunto da 
humanidade. Eu lhes disse, todos os sinais estão aí, 
é inútil doravante buscar outros exceto se isso faz 
parte de sua curiosidade. Mas não tentem através 
disso definir uma data qualquer que seja. Não se 
coloquem em espera, vivam plenamente o instante 
presente, talvez mesmo ainda mais do que antes, 
mesmo que seja sedutor, efetivamente, como disse 
o Comandante, de ter a certeza do que se desenrola 
sobre este mundo.  
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Mas agora, a certeza também deve ser interior e não 
depender das circunstâncias exteriores, pois este 
meio de comunicação com vocês mesmos é agora 
perfeitamente permeável, assim como a capacidade 
para ser o observador de vocês mesmos, mesmo 
sem nenhuma vontade, de desaparecer a vocês 
mesmos, qualquer que seja a maneira. No entanto 
em todo caso hoje, a evidência deve se deslocar 
para o interior de vocês mesmos, pois assim de uma 
maneira ou de outra essa evidência interior é vivida, 
então vocês se tornam efetivamente leves, 
despreocupados, não porque as preocupações 
tenham desaparecido, mas porque essa é vossa 
natureza, dando-lhes e lhes insuflando a energia 
necessária para fazer o que há a fazer, que isso seja 
com vossos filhos, com vossos pais, com vossa 
ocupação.  

 

Esse estado interior, esse estado de Amor, vai cada 
vez mais tomar o lugar, cada vez mais espaço e 
cada vez mais tempo, à medida dos dias e horas 
que passam agora. Aproveitem esta oportunidade. 
Sirvam-se da Luz não para exigir ou pedir o quem 
quer que seja, mas para se tornar inteiramente essa 
Luz que vocês são. E para isso, não há pedido uma 
vez que isso, como vocês sabem, já está 
adquirido, sempre esteve aí, mesmo se vocês não o 
viram necessariamente ou ainda de maneira breve.  

 

Mas mesmo isso vai mudar, e isso muda já. Mas a 
intensidade da mudança será tal que vocês cruzarão 
na rua, ao redor de vocês, em seu trabalho, irmãos e 
irmãs que em um momento eram opostos a essa 
noção de Acontecimento, e cujo olhar vai mudar. 
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Acolham-nos sem ter necessidade de justificar o que 
quer que seja pois se eles chegam com o sorriso ao 
invés da raiva, é que eles já vivenciaram no interior 
qualquer coisa que é da ordem das primícias, aí 
também, do Acontecimento.  

 

Em suas vidas comuns, se posso dizer, busquem 
sobretudo o que pode ser facilitador, pacificando, 
permitindo a resolução de conflitos quaisquer que 
eles sejam, sem ter necessidade de reivindicar 
qualquer ascendência nesse conflito, nem nenhuma 
razão, nem nenhuma culpa, mas simplesmente 
permitindo tanto a um como ao outro, ou a si mesmo 
diante de uma situação, de serem liberados dela. É 
claro é um mecanismo de funcionamento, mesmo se 
nós lhes tenhamos falado disso longamente, isso 
ainda não é automático para a maioria de vocês. É 
nesse sentido que é preciso estarem atentos, como 
eu o disse, ao que se desenrola em vocês. A vida 
lhes mostrará.  

 

O que você ainda pode parecer normal em sua 
pessoa tornar-se-á de um dia ao outro caduco, se 
posso dizer, obsoleto, e não terá mais necessidade 
de estar presente, e isso se evacuará sozinho de 
vocês. Isso concerne tanto ao que eu poderia 
chamar o pecado da gula como os pequenos 
pecados – eu sou irônica, é claro – mas mesmo 
esses pequenos defeitos desaparecerão por eles 
mesmos. Olhem bem qual era seu comportamento 
ontem e qual é hoje, e como será amanhã quando o 
amanhã chegar. Sejam objetivos. Se vocês estão 
despojados de toda vontade de acessar a alguma 
coisa, se suas memórias se apagam, quaisquer que 
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elas sejam, então vocês estão prontos para viver o 
instante presente, e prontos para viver essas 
revelações que concernem tanto a vocês mesmos 
como ao mundo.  

 

 

... Silêncio ...  
 

 

Após o Silêncio e antes o Amor, há essa noção 
fundamental de benevolência. Ser benevolente, é 
sorrir a uma criança na rua, que vocês jamais viram, 
é sorrir ao desconhecido que vocês encontram na 
rua, não para seduzi-lo, não para levá-lo a viver o 
que vocês vivem, mas simplesmente para estarem 
presentes no instante. Vocês vão ficar surpresos 
porque até o presente aqueles que se opunham à 
Luz podiam se tornar às vezes muito virulentos para 
com vossos propósitos, para com vossas condutas, 
para com vossas afirmações. Isso está em vias de 
mudar completamente. Uma vez que é claro, mesmo 
aqueles que estão ainda, entre seus irmãos e irmãs, 
na negação, começam a se colocar sérias questões, 
seja sobre a sociedade, sobre a continuidade do 
mundo, sobre as religiões, mesmo sobre suas 
ocupações, sobre seus amores. É aí onde vocês são 
importantes, se posso dizer, pois vossa 
benevolência, além de qualquer explicação ou 
justificativa, vai colocá-lo na relação de coração a 
coração, como vocês o fazem naturalmente e 
espontaneamente com os povos da natureza ou com 
alguns entre nós ou entre vocês.  

 

Todos os desafios que vossas vidas lhes propõem e 
que a Inteligência da Luz revela devem se resolver 
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de maneira cada vez mais simples, sem intervenção 
da razão, sem intervenção das emoções, das 
reações, mas verdadeiramente vocês verão em 
operação a ação da graça. Se vocês são 
benevolentes, se vocês estão à escuta, se vocês 
acolhem, então é suficiente. Nada há a justificar, não 
há palavras a pronunciar, há somente ser. E o 
conjunto das circunstâncias de vossas vidas os 
conduzirá a isso – que vocês o vejam já ou não, não 
faz em definitivo, nenhuma diferença.  

 

 

... Silêncio ...  
 

Nós pensamos, eu e minhas irmãs, assim como os 
Anciãos, e como o Arcanjos e o resto da 
Confederação Intergaláctica, que tudo o que podia 
ser feito, de nossa parte como por vocês mesmos, 
foi feito. Tudo está concluído, e aliás isso foi dito: 
tudo está concluído agora. Há somente que deixar o 
roteiro escrito de antemão pelos profetas realizar-se 
em totalidade.  

 

... Silêncio ...  
 

 

Guarde presente ao espírito que aquele que quiser 
salvar sua vida, a perderá. Em suma, isso não é tão 
importante, porque no final das tribulações, o 
conjunto das consciências será liberado. Mas os 
caminhos que restam a percorrer sobre este mundo 
estão mais ou menos pavimentados de boas 
intenções e vale mais avançar impregnados pelo 
perfume da rosa do que caminhar sobre os espinhos 
da rosa.  
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... Silêncio ..  

 

Nessa benevolência, deixem falar a espontaneidade, 
não aquela da reação de algumas emoções, 
mas aquela que se exprime espontaneamente de 
vossos corações, quer vocês vivam a Coroa 
Radiante ou não. Se vocês estão vigilantes a isso, 
se vocês colocam o Amor à frente, qualquer que 
seja a pessoa, qualquer que seja a relação, então 
vocês constatarão facilmente que tudo o que até o 
presente poderia opor-se, contrariá-los ou estar 
aparentemente em oposição à Luz, encontra-se ele 
também, seja um irmão, uma irmã, uma 
circunstância, uma ocasião no mesmo acolhimento, 
na mesma interrogação talvez, mas também fazendo 
nascer diretamente esse princípio do Abandono à 
Luz que foi tão precioso ao Arcanjo Anael.  

 

De qualquer forma, é necessário render-se à 
evidência: após meu Apelo, vocês não poderão mais 
ter vossos corpos, na estase, vocês não controlarão 
mais nenhum elemento, vocês apenas poderão 
seguir o que a Luz vos dita, pois é o que vocês são. 
Quer vocês o aceitem ou não muda nada nesse fato 
e o que se desenrola desde agora.  

 

 

... Silêncio ...  
 

 

A Luz retorna para a Luz. A Luz penetrou toda 
matéria, isso foi dito há numerosos meses, ela é 
onipresente. A Confederação Intergaláctica, como 
eu o disse, está agora constantemente presente, 
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não mais ao redor do sol, mas muito próximo de 
vocês.  

 

Aliás, alguns de vocês nos percebem, nos sonhos, 
em suas noites, sob a forma de flashes, de 
diferentes maneiras.  

 

 

... Silêncio ...  
 

 

Não fiquem chocados com certas formas, pois eu sei 
pertinentemente que quando nós estamos 
encarnados nesse mundo, a forma tem o impacto 
muito importante certamente: a fisionomia, o aspecto 
de um olhar. Imaginem a forma do que não seria 
humano, aparecendo em seus sonhos ou de 
maneira física diante de vocês. Habituem-se a isso 
de acordo com as experiências que lhes são 
propostas pela Luz, pois a partir do instante em que 
vocês deixam o coração falar, não há nenhuma 
antipatia, qualquer que seja a fisionomia. Isso lhes 
provará também que vocês vão além das 
aparências, além da apresentação e além da forma. 
Isso quererá dizer que vocês percebem o espírito, a 
consciência, por trás de qualquer forma e qualquer 
aparência.  

 

Vossos filhos não serão mais somente seus filhos, 
mas seres de pula Luz. Vossos pais, mesmo os mais 
tirânicos, não serão mais vistos como tiranos mas 
verdadeiramente como seres de Luz em 
sofrimento neste plano. E, de fato, a verdade está 
aqui, pois aquele que faz sofrer, aquele que força o 
outro, simplesmente esqueceu o que ele era. É 
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nesse sentido que lhes foi dito muito frequentemente 
para não julgar. A medida com a qual vocês julgam, 
vocês se julgarão a vocês mesmos. Neste período, 
isto se torna cada vez mais flagrante. Se 
inadvertidamente vocês continuam vossos hábitos 
anteriores de julgamento ou de controle, isso lhes 
retornará efetivamente em cheio, afim de abrir vosso 
coração. É a Inteligência da Luz que se ocupa disso. 
Retenham que vocês já são perfeitos de toda 
eternidade, não em meio à pessoa, efêmera e fugaz, 
mas no que vocês são. Nesse nível não há nada a 
aperfeiçoar, nada a melhorar e nada a mudar, 
somente a se deixar descobrir, somente a deixar os 
véus da aparência, da carne, desaparecerem por 
eles mesmos.  

 

Então, se vocês fizerem isso, mesmo que vocês 
nunca tenham vivido a Morada da Paz Suprema, ou 
mesmo o Si, esse será o caso a partir do instante em 
que vocês colocarem em operação, se posso dizer, 
o princípio do Coração. E mais, tudo isso será cada 
vez mais imediato, haverá cada vez menos latência: 
a comunicação, a relação, se estabelecerá 
imediatamente no nível do coração, além de 
qualquer palavra, além de qualquer amizade ou de 
qualquer inimizade, da mesma maneira.  

 

Rendam Graças à Vida. Celebrar a luz do sol um 
alimento que vocês vão comer, ir ao encontro do que 
vocês vão fazer. Isso se tornará natural, isso não 
será, aí não mais, um esforço. E isso não é em 
anos, é a partir de hoje e isso já começou para 
muitos entre vocês e para alguns entre vocês já há 
numerosos meses, até mesmo muitos anos. Mas é a 
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intensidade do processo e a generalização desse 
princípio do Amor que vai lhes aparecer. Alguns 
irmãos e algumas irmãs arriscam cair em temor ao 
descobrirem erros que foram cometidos por 
ignorância desse princípio do Amor. Aí também, se 
vocês têm a ocasião de entrar em relação com 
esses irmãos e essas irmãs, não há nem julgamento 
nem ajuda a colocar pelas palavras, há somente que 
ser amor e ressoar de um ao outro pelos processos 
que vocês talvez já vivenciaram há numerosos anos, 
a comunhão da consciência, a fusão e a dissolução 
da consciência.  
 

Tudo isso está aberto, eu diria, de par em par. Isso 
traduz realmente a modificação de vosso próprio 
coração que, de fato, pode se manifestar de maneira 
mais sensível nesse momento mesmo, quer isso 
seja pela impressão de pressões no peito ou ao 
contrário de buracos negros no peito, palpitações, 
tudo isso não faz senão traduzir os reajustes de seu 
órgão cardíaco com a verdade do Amor e o princípio 
do Amor.  

 

Alguns entre vocês que vivem as vibrações e as 
energias vão perceber que a Coroa da cabeça, Poe 
exemplo, torna-se sensível no nível de diferentes 
traçados que lhes tinham sido explicados no final 
das Núpcias Celestes. Os circuitos energéticos e 
vibrais de vossos corpos começam a se manifestar 
de maneira mais sensível, que isso seja sobre as 
Portas de baixo ou as Portas do alto. A Onda da 
Vida, por outro lado, e isso lhes foi comunicado, 
mudou muitas coisas. Ela torna-se outra coisa do 
que a Onda da Vida de 2012. Todas essas 
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mudanças, muito visíveis ou muito sutis, concorrem 
sem nenhuma exceção às primícias do 
Acontecimento.  
 

Siga o vosso caminho, vá para a vossa vida, o que 
quer que ela lhes peça, com benevolência para 
vocês mesmos, para cada um, para as 
circunstâncias, para a sociedade. O amor não é um 
combate, o Amor é uma evidência. Então 
demonstrem a vocês mesmos essa evidência. É 
necessário para vocês – e vocês são ajudados pelo 
desaparecimento de suas memórias – é necessário 
esquecer os mecanismos de defesa, de reação, que 
vocês têm conhecido ao longo de vossas vidas e 
que são habituais neste mundo, mesmo se vossa 
Coroa radiante está ativa, mesmo se vocês são 
liberados vivos. Não porque há alguma coisa a 
melhorar ou a mudar, mas para vocês se darem 
conta ainda mais certamente do que é a Luz e do 
que é a verdadeira Vida. É como o que é 
efêmero vai se dissolver, seja na ocasião dos três 
dias, seja durante um dos dias dos 132 dias, seja no 
final do planeta-grelha.  

 

Efetivamente vocês vivem uma época única e 
extraordinária porque como já lhes foi estipulado 
desde 2009, não haverá jamais nenhum 
confinamento para vocês, neste mundo ou em 
qualquer mundo que seja. Então vejam, vivam, 
experimentem em cada circunstância, em cada 
relação, em cada membro de vossa família, em cada 
irmão e irmã, mas também com todos os irmãos e 
irmãs que ainda são os maus rapazes ou que ainda 
estão sob a influência da matriz. Eles têm mais 
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necessidade de ajuda do que vocês. Então, 
pacifiquem, acalme-os, não pelas palavras como 
vocês faziam antes, mas simplesmente orando em 
vosso coração. Colocando-os em vosso coração, 
realmente e concretamente, vocês descobrirão que 
eles já estão aí e que eles não têm jamais deixado 
de estar; mesmo o mais detestável de vossos 
inimigos está em vocês. Isso também é necessário 
ver para crer, se posso dizer, é necessário viver para 
se dar conta da verdade dessa afirmação.  

 

E como vocês querem viver se vocês não amam 
vosso pior inimigo? Como vocês querem viver se 
vocês não perdoaram a aquele que lhes fez mal ? 
Pois vocês nunca sabem, além das aparências, e 
situações, mesmo em meio às leis deste mundo, do 
que existiu antes, em outros tempos, em outras 
vidas que, eu lhes lembro, são confinadas. Eu não 
lhes peço para ver essas vidas, eu não lhes peço 
para explicar o quem se passou, mas para 
transcender tudo isso colocando o Amor à frente, e 
colocando também o Amor em vocês, e colocando-o 
no outro, quem quer que ele seja, também em vocês 
– e vocês verão que ele já está aí.  

 

Basta simplesmente mudar seu olhar. É isso que a 
Luz lhes propõe. É também isso quem foi nomeado 
o observador, mas bem mais do que isso é também 
a descoberta talvez, para muitos entre vocês, dos 
potenciais infinitos da consciência. Mesmo se vocês 
não estão cientes, se posso dizer, que a consciência 
não é o objetivo, pouco importa, pois tendo essa 
visão panorâmica, vivendo-a em vocês, vocês 
acabarão por distinguir que vocês não são nem esse 
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corpo, nem essa vida, nem essa história, nem 
mesmo este mundo.  

 

Eis o que eu tinha a lhes entregar hoje, tal como 
meu coração queria dizê-lo em sua humanidade. É 
claro, se há necessidade de responder a questões, 
eu o farei agora para aqueles que estão aqui. Se há 
necessidade – em relação ao que foi dito, e somente 
em relação a isso, eu não falo de vossas 
problemáticas pessoais, mas sim dos mecanismos 
gerais -, então se vocês precisam questionar, é o 
tempo de fazê-lo antes de meu Apelo, pois é um 
momento de intimidade que eu lhes proponho, em 
nossa humanidade comum, bem longe de todos os 
ensinamentos e vibrações que vocês têm vivido, 
mas sim para estar mais próxima de vocês, nesse 
acompanhamento enquanto Mãe do universo e 
desta terra. 

 

Questão: você poderia desenvolver sobre o 
interesse de um efeito surpresa sobre os 
humanos? 

 

O Choque da Humanidade, tal como vos foi 
explicado por Sri Aurobindo com as cinco etapas, 
não necessariamente para se desenrolar como para 
vocês sobre muitos anos. Entre os irmãos e as irmãs 
que dormem ainda, haverá uma sobreposição total 
das cinco etapas. Foi sempre dito que os primeiros 
seriam os últimos, os últimos seriam os primeiros, 
isso corresponde a uma realidade. Este elemento 
surpresa é fundamental para esses irmãos e irmãs 
adormecido afim de que seu despertar se faça de 
maneira ampla e de maneira total no espaço de um 
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instante, porque esses seres, vossas irmãs, meus 
filhos, não tem talvez as capacidades que vocês têm 
tido para muitos de vocês de viver as vibrações, de 
viver um caminho nomeado espiritual. Eles têm 
necessidade de trabalhar na matéria porque sua 
alma decidiu assim e nós temos respeitado sua 
liberdade, ou vocês não teriam respeitado sua 
liberdade se vocês não os deixassem caminhar a 
seu ritmo. 

 

Quando o elemento surpresa se produzir, quando 
não houver a linearidade que vocês têm vivido, para 
muitos de vocês depois de numerosos anos, há um 
elemento essencial, é justamente a rapidez. Vocês 
estão nesse momento espantados e encantados no 
êxtase do Amor, sem ter o tempo de vocês 
retornarem aos vossos apegos, aos vossos afetos, 
aos vossos laços e de um só golpe de então, os 
laços se encontram cortados com a ilusão, isso que 
não era possível anteriormente. É nesse sentido que 
o elemento surpresa desempenhará um papel 
fundamental para os irmãos e irmãs adormecidos. 

 

Haverá então uma liberação instantânea a partir do 
momento de meu Apelo e desde esse momento de 
estase, porque ninguém poderá ignorar que sou eu, 
mesmo eles não me reconhecendo. Como é que um 
filho que está carregando minha vibração e meu 
DNA pode esquecer, se isso não é pelo mental ou 
pelo fato de ter voltado seu olhar para os 
divertimentos e os prazeres desse mundo, ou 
mesmo da espiritualidade? Mas nesse momento 
ninguém poderá ignorar que eu sou por ele, porque 
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eu estou em vocês, ao mesmo tempo que no 
inimigo. 

 

Então esta surpresa é um ato importante que 
provocará um retorno, se posso dizer, que se fará 
em um piscar de olhos. Não haverá tergiversação 
porque as tergiversações, para estes seres, 
representam as resistências e essas resistências, se 
elas aparecerem anteriormente, fizeram alguns de 
vossos irmãos e irmãs uma vida muito dura porque 
eles não foram capazes de encarar ao mesmo 
tempo sua vida efêmera e a vida eterna, coisa que 
muitos entre vocês tem feito aqui. 

 

E, portanto, como foi dito, esses últimos serão os 
primeiros. Da mesma forma que no momento do 
processo de expansão da consciência que vocês 
têm vivido, muitos entre vocês sentiram novamente 
os laços nos tornozelos ou nos pulsos para os 
impedir tão somente de morrer nesse plano, porque 
o momento não era chegado. Isso não quer dizer 
que eram frágeis, bem ao contrário, mas que talvez 
sua luz era mais intensa e arriscaria literalmente 
consumir esse corpo físico e os faria desaparecer 
desse plano de encarnação. Agora isso não tem 
mais nenhuma importância, é claro, porque tudo 
está cumprido. 

 

 

Questão: você falou da segunda morte e do 
primeiro renascimento. Haverá diversos 
renascimentos? 

 

Meu filho, uma vez que você renasceu, não há mais 
renascer uma outra vez porque você não conhecerá 
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mais a morte. A segunda morte não é suplício, não é 
inferno como evoca certa concepção da teologia 
cristã, a segunda morte é simplesmente a morte da 
alma e a liberação do Espírito, o retorno último da 
alma, para aqueles que estão prontos e que 
aceitam, é claro. Quando eu falo de Renascimento, 
é a primeira vez que você reconhece através deste 
carne, em espírito e em verdade. Quando eu falo de 
Evento, se trata também do sinal celeste, de meu 
Chamado, das Trombetas, dos três dias e dos 132 
dias que seguirão. 

 

 

Questão: Eu creio compreender que vosso 
Chamado se passaria por palavras. Vai passar 
por um som que ou é justo um viver interior 
silencioso? 

 

O som, ele já está presente, e as Trombetas que 
vocês ouvem nos vossos ouvidos, com um som que 
vem cada vez mais fino, cada vez mais forte e cada 
vez mais agudo. Esse é o som. Evidentemente, 
muitos entre vocês já foram chamados por seu 
prenome há muitos anos, vocês me re-ouvirão então 
vos chamar por outro prenome. É nesse momento 
que vocês me reconhecem, para aqueles de vocês 
que não me reconheceram. Não há discursos 
porque diante do Amor não pode ter nenhum 
discurso. O mental não existirá mais, tão 
simplesmente, isso está diretamente ligado a ação 
das Trombetas, a minha presença e a ação de 
Nibiru. 
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Questão: porque alguns já foram chamados 
antes de outros que deverão esperar o momento 
da estase? 

 

É exatamente isso que eu expliquei anteriormente 
em relação a potência da Luz e aos efeitos 
consumidores, se eu posso dizer, sobre o corpo 
físico. Não pode ter adequação para esses irmãos e 
irmãs anteriormente, os riscos de deixar esse plano 
eram muito sérios, simplesmente. Isso se chama as 
últimas graças. Mas isso não é porque vocês estão 
liberados, mesmo vivos, depois de vosso 
nascimento, que vocês são superiores ou inferiores 
àqueles que não viveram nada. Eles têm o mesmo 
Espírito que vocês, somente as interferências da 
personalidade, da estrutura física mesmo, que 
poderiam por vezes impedir de viver isso. Não há 
nenhuma diferença como eu disse, entre vosso pior 
inimigo e aquele que vocês amam cada dia. 

 

Vocês descobrirão segundo vosso destino se já 
posso dizer, vossa escolha antes da estase. Vocês 
verão por si mesmos que não há nenhuma 
preferência a exercer, enquanto houver uma 
preferência qualquer que seja, não é Amor 
incondicional, há ainda um amor condicionado pelos 
efeitos, pelos laços de sangue, pelos laços sexuais. 
Quem é capaz hoje sobre esta terra, mesmo 
liberado vivente, de viver isso? Somente alguns 
seres muito grandes foram capazes disso no 
passado, mas aí, a multidão será capaz de sentir. 
Enquanto houver a menor diferença no amor que 
emana de vocês, em função de laços familiares, 
afetivos ou de situação, vocês não estão livres e 
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vocês não vivem o Amor incondicional. Vocês têm se 
aproximado de alguns aspectos pela Coroa radiante 
do coração que assegura vossa liberação, pela 
liberação pela Onda de Vida, mas quem pode dizer 
sobre esta terra hoje que ama incondicionalmente o 
conjunto da humanidade com a mesma intensidade, 
quem não depende então dessas circunstâncias 
afetivas ou familiares? 

 

Eu não falo da incapacidade do intelecto mas da 
realidade efetiva deste Amor vibral. Será que vosso 
coração permanece em vibração, no fogo, em face 
de cada um, em face de cada circunstância, em face 
de si mesmos a cada momento? Eu posso ousar 
dizer, quase ninguém, qualquer que seja a liberação 
que vocês tenham vivido, porque a vossa estrutura, 
assim como esse corpo físico que vocês nomeiam 
“cocoons de Luz” me parece não estar apto a vos 
fazer viver isso. E portanto, é a estrita verdade. 

 

Se vocês não têm o mesmo amor por vosso 
carrasco, por vosso salvador, por vosso marido 
como por aqueles que vocês não conhecem do outro 
lado do planeta, qual o valor deste amor? Ele vale 
para a pessoa, mas não vale para aquilo que vocês 
são. O Amor incondicional é bem mais que o Fogo 
do Coração ou o Fogo vibral, é um fogo que 
consome e que ama permanentemente, um gozo 
permanente como viveram alguns místicos, onde 
eles se consumiam literalmente de amor. Aliás, eu 
vos lembro, a maioria de minhas irmãs que viveram 
isso jamais viveram vossas vibrações, mas seu 
Amor era tal por Cristo que elas eram consumidas 
de amor por ele. Que lugar pode restar para o menor 
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inimigo neste Amor? Qual lugar pode restar nesta 
consumação de amor para os problemas, para os 
inimigos? 

 

Não é absolutamente porque vocês não eram 
dignos, mas simplesmente porque isso era 
impossível até o presente, qualquer que seja vosso 
Fogo vibral, qualquer que seja a liberação pela Onda 
de Vida. É simplesmente agora onde a Luz 
adamantina se depositou em toda parte, sobre todos 
os vórtices da Terra, sobre todas as linhas élficas, 
em vocês, em toda parte, isso começa a se tornar 
possível. 

 

Se consumir de amor como vos têm narrado 
algumas Estrelas, foi possível para elas e o vetor foi 
o Cristo, meus filhos, ou nas outras tradições outros 
modelos, mas pouco importa. Vocês têm também 
alguns comuns, mesmo da religião do Islam, vocês 
têm os sufis que são consumidos de amor. Esta 
consumação de amor não é simplesmente um 
êxtase ou uma experiência de vibração, é um estado 
permanente que não sofre nenhuma discussão. 
Vocês foram capazes de manter vossa vida normal, 
se eu posso dizer, num dado contexto matricial? 
Não. Então vocês vêem, a Inteligência da Luz, 
quaisquer que sejam vossos episódios de real Amor, 
de Fogo e abrasamento, qualquer que seja o Fogo 
Ígneo que talvez vos percorreu já, não tem ainda 
tudo consumado. A consumação do amor só virá 
depois do meu Chamado. 

 

Nós vos temos dado os princípios, a Luz vos 
permitiu viver diferentes via de abordagem e quando 
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eu digo que tudo está cumprido, é evidente esta 
consumação de amor que não está ainda completa e 
que se cumpriu para alguns de vocês, 
independentemente de todo esforço, de toda 
vontade e de toda pessoa. Para o momento vocês 
escolheram amar mas vocês não são mestres, salvo 
pelo alinhamento, de vosso Fogo do coração. Ele 
aparecerá, ele desaparecerá, mas breve esse Fogo 
consumirá tudo. Um Amor devorador, é o caso de 
dizer. Aí está o verdadeiro Amor incondicional que 
não conhece nenhum limite ligado a esse corpo ou a 
esse mundo desde o momento onde o sinal celeste 
será visível. 

 

 

Questão: todos os povos da natureza vivem o 
Amor incondicional? 

 

Sem nenhuma exceção, qualquer que seja seu lado 
por vezes resmungão. Eu creio que vocês tiveram 
numerosas intervenções desses povos diferentes; e 
existem outros, aliás, inumeráveis. Mas mesmo na 
apresentação às vezes um pouco austera ou severa, 
eu penso em particular com os gnomos, há 
evidentemente este Amor incondicional. Lembrem-
se, eles não estão confinados, eles. 

 

A consumação de amor não é simplesmente um 
êxtase ou uma intase, é bem mais que Morada da 
Paz Suprema. Aliás mesmo a Fonte, quando ela 
toma carne, na sua consumação de amor, ela 
própria vos disse que seu coração não poderia ficar 
mais tempo, isso que explica que o corpo da Fonte 
que foi criado nesta ocasião partiu muito jovem, com 
trinta e dois anos, é claro. A estrutura física tal como 
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estava confinada, não permitia viver totalmente o 
Amor incondicional – até agora. 

 

 

Questão: se não há preferência, como se formam 
os casais nas outras dimensões, particularmente 
para os povos da natureza? 

 

Isso corresponde simplesmente as memórias, mais 
livres. Não há preferência porque vossa visão parcial 
vos faz crer que as preferências que se expressam 
no amor carnal ou no amor afetivo são necessárias. 
Mas a partir de onde não há mais carne no sentido 
que vocês entendem, lembrem-se, essas 
experiências que são oferecidas a alguns de vocês 
nas comunhões, se situam no corpo do Ser. Se 
pudessem superar isso, vocês poderiam dizer que 
quando vocês reencontram em vossos corpos do 
Ser, um outro corpo do Ser, vocês fazem amor real e 
concretamente, mas não vêem aí um ato sexual.  

 

Não há diferença. Os povos da natureza nesse 
mundo não são de vosso mundo, eles estão sobre o 
seu mundo. Os pontos onde vocês os reencontram, 
mesmo quando eles vêm até vocês, só podem se 
realizar porque os vórtices interdimensionais foram 
reativados e porque os véus desapareceram na 
grande maioria. A noção de chama gêmea, que são 
somente Um, a noção de casal tal como vocês 
podem entender quando vocês estão encarnados, 
não quer dizer nada. Vocês não têm filhos, mesmo 
que vocês engravidem. Vossos filhos não são jamais 
vossos filhos, em outras dimensões. O Amor é igual 
em direção a toda coisa e a toda consciência. È uma 
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visão parcial que vocês têm da relação, mesmo no 
interior disso que vocês chamam um casal. 

 

Vossos filhos como vossos pais, se eu posso dizer, 
através das mortes, das situações de violência e 
justamente é a maneira de se perdoarem uns aos 
outros, mesmo no meio do confinamento. Não há 
família no sentido em que vocês entendem. Tudo 
isso o Cristo, há dois mil anos, tinha dito 
perfeitamente e anunciado, mas o peso da 
encarnação, o peso dos hábitos, fez transpor esse 
Amor incondicional em alguma coisa de finito, num 
corpo que é finito e efêmero, numa relação qualquer 
que seja que terminará no momento em que vocês 
morrem, quer seja vossos pais, com vossos filhos ou 
com vosso marido. 

 

Então, é claro, nos mundos astrais, para aqueles 
que partiam era possível, até há ainda alguns anos, 
reencontrar aqueles que foram vossos maridos, 
vossas mulheres, vossos pais, vossos filhos, mas 
isso, vocês sabem muito bem que não é a verdade. 
Quando vocês vivem isso, quer seja bom e o 
regozijo que vocês podiam obter, isso queria dizer 
simplesmente que vocês não tinham atravessado 
para a Luz porque quando vocês atravessam a Luz, 
passando do outro lado realmente e concretamente, 
todas as formas desaparecem, todas as histórias 
desaparecem. Não há mais filho ou pais, bem 
maridos, nem mulheres, porque, eu repito, cada 
reencontro, isso que vocês viviam quando vocês 
atravessavam do outro lado nos planos 
multidimensionais era já fazer o amor, mas o “fazer 
amor’ que vocês tinham sobre esta terra. Mesmo 



46 
 

com relação ao resultado, isso é apenas uma pálida 
cópia, um pálido reflexo mesmo, eu diria. Não há 
nenhuma diferença.  

 

Esta noção de preferência está ligada ao 
confinamento, está ligada as limitações desse 
mundo, mas não é isso a verdadeira vida. E a 
consumação do amor, se ela se produz para vocês, 
vos dará a viver isso através de vossa carne para 
muitos de vocês. E vocês verão a Inteligência da 
Luz: vocês sabem pertinentemente que vocês têm 
todos o mesmo futuro sobre esta terra, antes mesmo 
de falar em futuro multidimensional, mas vivendo a 
consumação do amor, você não poderão fazer de 
outra forma senão amar e servir, onde vocês 
estiverem, quer vocês estejam em tribulação, quer 
vocês estejam nos Círculos de Fogo, ou que vocês 
estejam alhures. 

 

 

Questão: esta questão faz referência à 
intervenção de Eriane, rainha dos elfos da vila 
vizinha que fala de seu marido. Por marido, 
talvez ela entenda algo diferente? 

 

Não de tudo, ela fala realmente de seu marido, e ela 
fala realmente de tempos em tempos, de seu filho. 
Mas na consumação do Amor, pouco importa as 
denominações, é vocês que fixam não ela. Não é 
porque ela fala de seu marido que vocês podem 
supor isso a vosso próprio marido. Como vocês 
sabem, os elfos amam bem os protocolos e são 
muito protocolares – mas eles são livres. Eles estão, 
todavia, eu vos lembro, numa dimensão que está 
próxima da vossa, porque eles estão de alguma 
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forma a cavalo entre a dimensão carbonada e a 
dimensão sílica. É claro, que há chamas gêmeas, é 
claro que há experiências de criação, no seio desses 
mundos sílicos, mas não além. 

 

Um Elohim fusiona com todas as consciências 
possíveis. Ele faz amor com todas as dimensões 
mesmo se ele pode ter, nesse caso não se chama 
um marido ou uma mulher, mas eu diria uma 
afinidade, mas esta afinidade não muda a qualidade 
do Amor e não muda a qualidade dos reencontros. 

 

Vocês estão marcados por milhares de 
confinamentos, por histórias cristãs, judaicas pelas 
morais arcônticas, mas porque vocês acham que 
têm a mesma forma nos mundos livres? Vocês 
sabem vocês têm numerosas origens, de numerosas 
moradas. Vocês não estão mais fixados numa forma 
ou numa afeição qualquer que seja. Eu falo do Amor 
incondicional que não faz diferenças, mas você não 
pode resolver isso por qualquer compreensão. Só 
vivendo que isso se torna evidente não aderindo ou 
crendo.  

 

A personalização, a possessão mesmo no seio 
desse mundo, nada tem a ver com o Amor nos 
mundos livres. Porque o amor se faz de coração a 
coração, não há órgão genital no sentido que vocês 
entendem, a partir da vossa passagem para os 
mundos sílicos, há polaridades. Podemos dizer 
efetivamente que existe os Elohim de polaridade 
masculina como feminina. O Amor incondicional 
pode se realizar entre duas polaridades masculinas 
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como femininas, onde não se pode portanto, falar de 
homossexualidade porque o sexo não existe. 

 

Todo reencontro, em qualquer dimensão que seja, é 
só um ato de Amor incondicional, Isso se chama 
realmente “fazer amor”, mas não no sentido em que 
entendemos na terra. Quando vocês fazem amor 
aqui, sobre a terra vocês misturam os humores, 
vocês misturam as memórias, vocês misturam vosso 
DNA, vocês compartilham as afinidades, então 
quando vocês fazem amor nos mundos 
multidimensionais, não é senão de coração para 
coração que atravessa de parte a parte um e o 
outro. È um ato de amor gratuito, que não conhece 
nenhum apego, que é totalmente livre, mas que não 
pode em nenhum caso ser comparado com isso que 
vocês chamam amor sobre a terra porque há, eu vos 
lembro o mesmo corpo do Ser, o mesmo Coração do 
Coração, esse coração com esta forma particular. 
Qualquer que seja a polaridade, qualquer que seja a 
dimensão, mesmo além do antropomorfismo, esta 
estrutura é sempre única. 

 

Isso são os jogos da consciência e os jogos livres da 
consciência, isso é unicamente Amor e mais nada. 
Mas não representem esse Amor como uma relação 
sexual ou como uma relação afetiva desse mundo. 
Isso se aproxima efetiva e unicamente desta tensão 
em direção a Cristo que nós descrevemos algumas 
das minhas irmãs Estrelas. É isso que é vivido 
durante o casamento místico, como isso vos foi 
explicado por exemplo entre almas gêmeas. 
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Questão: Você pode nos falar da consumação do 
amor por aqueles que estarão sobre os Círculos 
de Fogo e para aqueles que estarão fora desses 
Círculos. Será a mesma consumação do amor? 

 

Sim, não haverá nenhuma diferença na qualidade do 
Amor desta consumação quer vocês estejam nas 
tribulações ou nos Círculos de Fogo. É claro, haverá 
também, eu não vos escondo os seres que irão 
correr para resistir a esta consumação, em particular 
todos aqueles que por uma razão ou outra irão 
mascarar o canto do Apelo, o canto das Trombetas e 
o canto de Nibiru – Trombetas do céu na Terra. 
Muitos seres não terão mais sua razão. Eles se 
consumirão no amor, mas seu ego chamará isso os 
fogos do inferno. É um meio para eles viverem essa 
consumação de amor e queimar o que deve ser 
queimado, quer dizer desaparecer e se dissolver. 
Não tem mais do que um terço de ano para isso. Aí 
também a Inteligência da Luz está mais que 
trabalhando e mais que perfeita, mesmo que vocês 
não possam ainda apreender ou viver, ou conceber. 

 

 

Questão: Quem irá para os círculos de fogo? Os 
despertos que estarão na forma para despertar 
outros? 

 

Isso foi dito já muito amplamente explicado. Eu não 
posso reentrar nos detalhes, isso foi muito 
amplamente comentado e explicado diversas vezes. 
Aqueles que estarão fora dos Círculos de Fogo 
terão, eu posso dizer, necessidade de uma 
consumação mais intensa. Aqueles que estarão nos 
Círculos de Fogo se consumirão lentamente, se eu 
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posso dizer, porque eles terão necessidade de 
conservar, tenham seu corpo ou não, aliás, a carne, 
eles têm necessidade de seguir certo número de 
revelações, por múltiplas razões. Isso foi explicado e 
eu não posso me engajar nas explicações hoje 
porque isso vai ser muito longo. Eu convido a buscar 
“Círculo de Fogo” para encontrar o que corresponde. 

 

 

Questão: Aqueles que deixam esse plano hoje se 
reencarnam ainda ou estão estocados esperando 
o Evento? 

 

Aqueles que não pensam em se reencarnar não se 
reencarnam. Eles estão efetivamente, como você 
disse colocada em estase, a maioria estocados, em 
estado intermediário onde as forças arcônticas não 
podem mais agir. Eles estão em beatitude 
permanente, em estase permanente, até o momento 
da Liberação final. 

 

 

Questão: nós poderemos ver vossa nave nos 
céus no momento do rasgar dos últimos véus? 

 

Sim, é claro. 

 

 

Questão: como nós a reconheceremos? 

 

Isso será espontâneo, como quando do meu Apelo, 
ninguém poderá ignorar que sou eu. Da mesma 
forma tudo que concerne as naves da Luz vos 
aparecerá como da Luz, qualquer que seja a forma. 
Qualquer que seja a nave da Confederação 
Intergaláctica, qualquer que seja as naves das 
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Matrizes genéticas de Sirius, a partir do momento 
onde não há mais necessidade, como dizia o 
Comandante, do ferro-velho. A diferença é 
eloqüente, vocês verão por vocês mesmos, vocês 
não poderão ser enganados. A vibração naquele 
momento vos será tão sensível, não poderá vos 
enganar, vos iludir ou vos levar a lugares outros de 
onde devem ir. 

 

 

...Silêncio... 

 

 

Se não existem mais perguntas, então permitam-me 
me retirar de vocês, de vos abençoar com o novo 
pelo Manto Azul da Graça, e sobretudo pelo beijo do 
Amor incondicional, o Fogo Ígneo que eu deposito 
em cada um de vocês, aqui e em outros lugares. 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra e eu vos 
ofereço meu beijo de Amor. 

 

 

...Silêncio... 

 

Eu vos amo, meus filhos e eu vos digo até breve. 

 

 

*** 

 

 

Tradução do Francês Primeira Parte: Ligia Borges 

Tradução do Francês Segunda Parte Q/R: Mariana Anzzelotti 

Em Francês: https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/marie-octobre-2016/ 

 

 

 
 

 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/marie-octobre-2016/
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O IMPESSOAL - PARTE 1 - OUTUBRO 2016 

 
 

O IMPESSOAL 

 

Parte 1 

 

Outubro/2016 

 

 

 

Boas vindas a ti, filho do Um. Na paz do Amor, 
recebam esse que é Um porque eu sou tu. Além da 
tua forma o não nascido, eu imprimo em ti o selo da 
tua Presença. Receba não somente o dom da 
Graça, mas o dom de tua eternidade reencontrada. 

 

Em cada um de ti eu resido, em cada um de ti eu me 
tenho. 

 

Juntos no Único, escute, escute além das minhas 
palavras, para vir ao silêncio, aí onde se resolve 

http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/o-impessoal-parte-1-outubro-2016.html
https://3.bp.blogspot.com/--r31EfMTBrQ/WCnOgzTcQ3I/AAAAAAAAEic/LFWcyDsWbS8sfd6pgXTuZfLym1w5zeOqACLcB/s1600/e131bb01a3d219bc46d32a6a8c3a733f.jpg
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todos os males e todo o sofrimento. Eu estou contigo 
na liberdade do Único, na liberdade da Verdade. 

 

Acolha o que tu és, tu jamais nasceste e jamais 
morrerá, quem está, em todo lugar e em todo 
espaço. 
 

No Fogo Ígneo, recebamos juntos o que não pode 
ser nomeado, o que não pode ser revelado senão ao 
Coração do Coração. Eu te convido a honrar tua 
própria Presença, tua própria eternidade. Em todo 
tempo, em todo lugar, em toda consciência, livra-te 
das cadeias do confinamento, das cadeias das 
ilusões, das cadeias do renascimento. Entre por 
inteiro e com todo coração no tempo de sua 
ressurreição, porque o chamado soa no mais 
profundo de teu ser antes de ser audível em tudo ao 
redor de tua terra e sob teus pés.  

 

Eu te convido a depositar teus fardos, aqueles de 
tua carne como aqueles de tua cabeça. Eu te 
convido a ultrapassar todo o limite porque tu não 
conheces ponto de limite nesse que é não nascido.  

 

Deixe florescer a flor de tua eternidade. No mais 
íntimo de tua Presença se tem tua essência, no mais 
íntimo de teu corpo se tem a gota da eternidade. Tu, 
onde que tu és, qualquer que seja tua saúde, 
quaisquer que sejam teus desejos, quaisquer que 
sejam tuas penas, eu me dirijo ao que está além de 
tudo isso, eu me dirijo a Ti.  
 

Eu venho implorar teu ouvir, eu venho implorar o que 
tu és. Não para me dar, mas para te render a ti 
mesmo. Momento de verdade, momento de 
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eternidade que transcende todo tempo, todo espaço 
e toda dimensão, assim como tua forma qualquer 
que seja. Escute, escute e ouça o canto da Graça 
que deságua em ti, que canta em teus ouvidos e 
abre tua alma e teu Espírito para a Alegria eterna, 
para a beleza indizível não conhecendo nem cor, 
nem forma, e, portanto criando toda forma e toda 
cor. 
 

Em cada coração que ouve em cada forma que 
escuta, em cada história, nós transcendemos juntos 
todas as histórias e todos os cenários. Tu que te 
tens aí, acolha-te em teu templo da serenidade, da 
beleza e da Eternidade. 

 

Não há outro sentido para as minhas palavras senão 
te dizer o que tu és. Em cada sílaba, em cada som, 
em cada silêncio a mesma verdade; em cada 
vibração, em cada radiância, o mesmo sopro, o 
mesmo Espírito. O Verbo se faz carne e a carne 
retorna ao Verbo, aí onde não nem movimento nem 
amplitude, aí onde está tua morada, comum a cada 
Um. 

 

Ouça o que te diz a Luz no silêncio de teu coração. 
Ela te diz, ela também: “Eu sou tu como tu és eu. 
Esqueça toda aparência e toda ilusão. Saia de toda 
fantasia, de toda antecipação, de toda projeção e 
permaneça aí onde tu és verdadeiro, aí onde tu és 
inteiro e indivisível, e, portanto, presente em cada 
um, no mesmo sopro, na mesma Luz, na mesma 
eternidade.” 

 

Tu que ouves o chamado do Espírito, tu que vibras 
no nome dos célebres profetas, dos célebres 
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enviados, quaisquer que sejam eles não tem 
nenhuma diferença senão de cultura e hábitos, mas 
o coração e a essência são os mesmos. 

 

Eu te convido também a dançar como à imobilidade 
– ao mesmo tempo. Eu te convido ao 
desdobramento, mas também ao recuo – no mesmo 
movimento -, aí onde nenhum sentido pode ser 
diferente. 

 

Eu te chamo a Verdade, como teu coração te 
chama. Venha comigo, em nenhuma parte senão no 
aqui e agora, nenhuma parte senão no momento do 
eterno presente. 

 

O sopro do Espírito anima tuas mãos, anima teus 
pés e anima teu coração. O sopro do Espírito, o 
Verbo, harmoniza em ti o masculino e o feminino, 
juntando assim como a Unidade do andrógino, 
aquele que sempre foi, antes de todo nascimento, 
antes de toda coisa. 

 

Eu sou aquele que tu és, tu és aquele que eu sou. 
Nenhuma forma, nenhuma aparência pode 
transformar essa verdade, qualquer que seja a 
ilusão. Tu estás além da forma e tu estás mesmo 
além de tua própria essência, esse que criou a 
essência. Então venha não me seja, mas reúna-te 
próprio no íntimo do íntimo em teu coração do Si, aí 
onde a Luz não pode jamais nem secar nem 
desaparecer. Coloque-se comigo no silêncio de 
nossa Presença, aí onde a Ausência é ela também 
Presença. 
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Encontre-me nos Templos da beleza, nos Ateliês da 
Criação como nos Ateliês da descriação, porque não 
há nenhuma diferença senão no sentido da 
experiência.  

 

Convide-me a permanecer como jamais em ti. 
Convido-te a festa e ao banquete. Não aquele dos 
sentidos, mas aquele do coração, aquele que jamais 
fali e jamais te engana ou se engana. 

 

Em Espírito de Verdade, cada um de ti não tem 
nenhuma diferença com aqueles que foram enviados 
sobre esta terra para te lembrar o que tu és de 
verdade. Teu Reino não é desse mundo e, portanto, 
tu estás sobre esse mundo. Não há nada a renegar, 
há justamente a transcender, há justamente a 
revelar a chama que jamais pode se apagar apesar 
de todas as limitações e todos os obstáculos que só 
representam, em suma, uma ilusão a mais a qual às 
vezes tu podes aderir, a qual às vezes tu podes crer. 

 

Então meu amigo, meu amado, escute e ouça o 
Fogo de Miguel, o Amor do Cristo, a compaixão de 
Buda. Ouça o que te diz Vishnu, o que te diz 
Krishna, o que te diz Alá, o que te diz cada um. Além 
das aparências, da cultura, além das tradições, ouça 
a eterna verdade do Amor. 

 

Esqueça o que não for isso. Porque o que não é isso 
passará sempre e jamais permanecerá no que tu és. 
Então, esqueça todo passado, esqueça tudo o que 
passa e retenha apenas o que sempre esteve aí em 
teu templo, em teu coração. Em cada um as 
mesmas palavras, em cada um a mesma vibração, 
em cada um o mesmo Espírito, em cada um o 
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mesmo Amor, ilimitado e incondicional, não 
dependendo de nenhuma forma, de nenhum 
cenário, aí onde não há falha, aí onde nada pode ser 
separado em dividido, aí onde nada pode ser tirado. 

 

Ouça o canto do teu coração. Ouça o Coro dos 
Anjos vindo te despertar precedendo e anunciando 
aquela que criou a biologia desta terra, aquela que 
criou a experiência da Liberdade no seio do nível 
mais denso, do que tu nomeias, de teu ponto de 
vista, a matéria. 

 

Juntas as Águas do alto a fim de vivificar as águas 
de baixo, aquela da matéria, aquela que só faz 
passar e contém, por toda eternidade, o germe da 
Verdade. 

 

Lembra-te que não há nenhum esforço a fornecer, 
há apenas para te colocar, para te repousar e 
acolher o dom da Graça, o dom do Amor, o dom da 
Luz. Faça-te esse dom, ele não é o presente mais 
estimável que tu podes descobrir em tua eternidade 
revelada. Escute a Trombeta que ressoa em teus 
ouvidos, não como se um címbalo retinisse, mas 
como uma lembrança de sua eternidade. 

 

Filho do Amor, nascido do Amor além de todo 
nascimento, depois da Fonte, eu te convido a 
Eternidade. Eu te convido ao que coloca fim a toda 
sede e toda fome, como a todo desejo. Eu te 
convido ao Imutável. Eu te convido à Eternidade e a 
sua Alegria, que nenhuma palavra possa nem re-
transcrever nem traduzir. Coloque-se comigo. 
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Amado do Amor, tu és também, meu amado, eu te 
disse. Em cada um de ti eu me tenho, em cada um 
de ti eu resido. Deixe-me te falar no silêncio de teu 
coração, deixe-me vibrar em tua Coroa de Fogo. 
Deixe-me percorrer pelo Fogo Ígneo da 
Ressurreição, pelo Fogo do Espírito. Reencontre 
esta faculdade essencial que não te deixou jamais e 
encontra-te. 

 

Ouça o que te diz a Luz da Graça, ouça a sinfonia 
do Amor, ouça o silêncio da beatitude. Alegra-te 
porque na escala do tempo de teu espaço onde tu 
estás encarnado, o tempo se une ao espaço, 
colocando fim ao passar do tempo e a ilusão do 
espaço. Acolha a Onda da Vida e a Onda do Éter 
diretamente em teu templo de Eternidade a fim de 
todo o resto desaparecer da tua vida e da tua 
consciência, aí onde a forma ela própria se dissolve, 
aí onde nenhuma palavra pode alterar tua 
consciência e tua chama. 

 

Alegra-te. É tempo agora de reencontrar o que tu 
sempre foi. É tempo agora de ser tu mesmo. Não 
aquele que nasceu e que posa hoje seus pés sobre 
esta terra, mas aquele que é anterior a todo 
nascimento, a toda experiência, porque tudo está aí, 
não há mais distância, não há mais latência, há 
somente isso, o que eu deságuo agora em ti, a 
profusão e a saciedade, a partir de tu mesmo e em ti 
mesmo. Ouça e receba. 

 

Ouça o que a Graça te dá e te diz. Doa-te tu mesmo 
ao que está dito, não nos sentidos das palavras 
pronunciadas mas bem mais no silêncio, aí onde 
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não há nada a compreender nem nada a rejeitar, 
nem mesmo nada a esperar, porque tudo está 
completo e tudo é Evidência. 

 

Acolher a Luz do Cristo em unidade e em verdade 
no Aqui e Agora, além de todo tempo, de todo 
espaço e de toda forma. Alegra-te e veja-o, pela 
menor resistência. E neste espaço que não um, há 
apenas o que é pleno, o que jamais falha. Aí onde tu 
te tens, eu me tenho. 

 

Juntos no seio do Único, nosso coração se eleva no 
Fogo do Espírito revelando em ti a chama da 
Eternidade, atiçando milhares de palavras e milhares 
de silêncios no Amor incondicional. Tudo provém 
daí, absolutamente tudo, caçando assim toda 
aparência, caçando assim todo parecer e toda 
vontade de fazer como de ser, onde só há o que é, o 
que foi e o que será.  

 

Para além de todas as fronteiras construídas ou 
criadas pelo homem ou por ti mesmo, eu me instalo. 

 

Queime, queime assim esse Fogo de Amor 
devorador que te rende a teu diamante, a tua Luz a 
tua verdade. Não me creia, mas ouça-me e deixe 
ressoar e se elevar em ti o que só pede isso, depois 
de teu longo tempo terrestre. Deixa-te vivificar pela 
Água lustral, pelo Fogo do Espírito, pelo Ar do Éter e 
pela Terra sublimada. 

 

Repousa-te. Eu sou tua chama que vela em teu 
peito. Eu sou tua Vida, teu Caminho e tua Verdade. 
Ouça-me. Tal é tua prece e tal é minha prece, não 
enderece a uma autoridade qualquer que seja, mas 
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a ti mesmo, magnificado no seio de tua ressurreição, 
de tua Presença e de tua Ausência. 

 

Coloca-te ainda mais profundamente no íntimo de 
tua Presença.  

 

Assim eu venho te declamar o Amor, exprimindo 
milhares de louvores desse coração de Eternidade 
expressando mil virtudes, bem além da moral desse 
mundo e além mesmo desta consciência. 

 

Eu venho queimar os males, queimar os sofrimentos, 
queimar as reticências, queimar as dúvidas. 

 

Assim ressuscitando, tu és regenerado depois de teu 
primeiro nascimento além do mundo onde tu estás. 
Lembra-te de onde tu vens e de onde provéns. 
Lembra-te que mesmo o caminho mais longo não 
mede mais que um passo na escala do coração. 

 

Cada uma das células de teu corpo efêmero 
recebem a mesma dose de Verdade, da Luz e da 
Graça, assim fusionam a cabeça e o coração no 
mesmo Infinito, na mesma aliança, e, sobretudo, na 
mesma Liberdade. 

 

 

...Silêncio... 

 

 

Quando minhas palavras se espaçam, teu coração 
se exprime e te faz ouvir as palavras de Amor que 
não tem necessidade de sentido, que são só 
ressonância e Evidência a tua consciência. 

 

Deixe se elevar em ti esta chama regenerada, deixe-
a consumir todas tuas ilusões e todos teus 
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sofrimentos. Deixe-a abrasar o que resta da 
consciência limitada e revela-te em tua eternidade, 
aí onde tu não estás mais apegado nem a este 
corpo nem a esta história, nem mesmo a este 
mundo que, portanto, tu tens pisado com teus pés, 
que tu tens tanto apreciado quanto detestado 
segundo as circunstâncias, porque onde tu estás em 
eternidade, não há experiências, há somente o que 
é. 

 

Em cada um de ti eu reitero minhas palavras, eu 
reitero minha vibração e acolho tua radiância. 
Porque entre cada coração, não pode existir mais 
ínfima distância, tudo não é senão coincidência, tudo 
não é senão beleza. Re-encante tua vida, qualquer 
que seja tua vida nesse mundo no momento, re-
encante a Verdade essencial a fim de que nenhum 
poluente possa desviar ou rebaixar tua chama. 
Torna-te o que tu tens sempre sido, esse Fogo 
Ígneo, esse Fogo devorador de Amor que não pode 
fazer nenhuma diferença em qualquer forma ou em 
qualquer consciência que seja. 

 

Celebremos juntos, neste período de Todos os 
Santos, a comunhão dos santos, a comunhão do 
espírito, a comunhão da vida na Nova Eucaristia, na 
nova tri-Unidade, não conhecendo nem leis nem 
restrições porque o Amor guia tudo, porque o Amor 
é tudo. 

 

Ama-te com a medida com a qual eu te amo, sem 
condições, sem limites e sem restrições. Porque não 
há nenhuma condição, nenhum limite, nem nenhum 
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pensamento que poderia conceber ou restringir o 
que quer que seja neste espaço sagrado. 

 

Ajoelha-te em teu templo, não em sinal de 
submissão qualquer, mas bem mais em 
reconhecimento de tua própria eternidade, em tua 
própria prece permanente de tua chama regenerada. 

 

O céu está em ti, a Eternidade está em ti, não no 
sentido perceptivo, não nas múltiplas histórias que 
são construídas nesse mundo. Libera-te de toda 
convenção, a fim de só perceber e de ver o Amor em 
cada consciência, em ti, em cada história, em cada 
caminho. 

 

A Terra-mãe te devolve tua liberdade, os sons do 
céu te devolvem a tua essência. Venha comigo lavar 
tuas roupas no sangue do Cordeiro, o sangue da 
Ressurreição. Veja isso, tu és digno, inteiramente. 
Não existe falta no seio do Amor, só existe o perdão 
e a Graça. Nada pode ser julgado, nem mesmo 
separado. Então conduza a ti mesmo, aí onde eu me 
tenho, porque aí é teu lugar. 

 

Meu amigo, meu irmão, veja onde não há mais 
perguntas, aí onde tudo é límpido porque tudo está 
claro e tudo é preciso, Reencontre a ardência de teu 
sol central, fonte abençoada e abençoante. Deixe 
teu coração de carne palpitar de alegria e de vida, 
regenerada. 

 

Assim o Amor que tu és se torna uma densidade 
mais forte que o chumbo e de uma leveza mais leve 
que a pluma. 
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Assim teus diálogos com o anjo, assim teus diálogos 
pelo silêncio de ti a ti, de mim a mim, de mim a ti e 
de ti a mim como cada um de ti. Nenhuma diferença, 
nenhum espaço, nenhuma separação, nenhum 
tormento. 

 

Deixe o Fogo te forjar e te revelar a ti mesmo. 

 

Perceba além do sentido de minhas palavras, além 
mesmo do sentido da vibração que pode ser vista, 
vai além. Deixe toda referência e toda orientação. Tu 
não podes nem te perder nem te desviar porque aí 
se encontra a certeza, porque aí se encontra o 
Amor, sem palavras e sem forma. Escute-me, não 
há melhor maneira de te ouvir. 

 

Meu amigo, meu irmão. 

 

 

...Silêncio... 

 

 

O batismo do Fogo, o batismo do Espírito não cessa 
de se manifestar em ti. Não pode ter adiamento nem 
atraso suplementar porque tu estás pronto, tu tens 
sempre estado o que quer que diga tua pessoa, o 
que quer que diga teu corpo, o que quer que digam 
tuas crenças, o que quer que diga tua vida. 

 

Abençoe-me como eu te abençôo, reconheça-me 
como eu te reconheço, não por uma forma, não por 
uma fisionomia, não pode uma voz, mas pela 
evidência de nosso coração, e receba a saciedade 
ainda da verdade da tua essência. 
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Deixe o que pode ser ainda carregado e pesado, 
deixe o que tua pessoa tem. Nada recuse, porque o 
Amor é tudo. 

 

Eu não te levo a outro lugar senão a ti mesmo. 
Acolha e veja. Veja a vida eterna, neste momento 
como em cada tempo. Tu tens sido chamado, tu tens 
sido abençoado. 

 

 

...Silêncio... 

 

 

Deixe a Vida Una se derramar nesta carne, na 
consciência limitada como em tua eternidade. Deixe 
se derramar em cada interstício da consciência a 
verdade da Luz, a beatitude do Amor e a evidência 
da Graça. 

 

Aproveite meus silêncios para te dizer essas 
palavras a ti mesmo ou em outras palavras, aquelas 
que tu escolhes aquelas que tu conheces, mas 
trazendo para ti, a mesma evidência e a mesma 
vibração. 

 

Ouça. Eu não tenho nada com tua história, eu tenho 
simplesmente a te dizer o que tu eras antes de toda 
história e antes de toda palavra. 

 

 

...Silêncio... 

 

 

E aí, juntos nós somos ponderados. 
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Repousemo-nos na confiança da Inteligência da Luz, 
em sua ação e em seu ato, aquele da tua 
ressurreição. 

 

Deleita-te porque onde nós estamos não há nem 
sede nem impaciência de qualquer evento que te 
concerne ou concernente a esse mundo, porque 
neste espaço tudo já está cumprido de toda 
eternidade. Então não esperem nada além de tua 
própria chama regenerada. 

 

 

... Silêncio... 

 

 

Distribua sem esforço sem mesmo o pedido, este 
Amor, por toda parte onde te levem teus passos, em 
toda parte onde teus olhos se coloquem, por toda 
parte onde teus sentidos entendem. Não faça 
diferença entre o amigo e o inimigo porque eles são 
os dois tu próprio. Não coloques mais distância entre 
aqueles que imploram de ti uma atenção, um olhar, 
um ouvir. 

 

Suprima todas as fronteiras e todos divisões inscritas 
na pessoa porque não há melhor proteção, em tua 
linguagem, que o Fogo do Amor. No Fogo do Amor, 
tu te apercebes muito rápido aliás, de que nada há 
para proteger, que nada há para defender, que nada 
há para conquistar. Deixa-te ser o que a Vida diz. 
Deixa-te ser feixe de palha varrido pelo Fogo do Éter 
e pelo Fogo do Amor. 

 

Ouça o que eu te digo a cada vinda. Ouça o que teu 
coração ressoa e vibra para nossa Presença Una, 
para nossos silêncios como nossas palavras. Dê a ti 
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a Paz, aquela que tu és e não aquela que tu pensas 
conquistar um dia. 

 

Acolha as harmonias(harmônicas) da Luz, acolha 
sua melodia. 

 

Deixe viver o que tu és. Deixe se consumir o que 
está já atrás de ti e que não pede senão ser 
dissolvido nas chamas da Eternidade, no Fogo do 
Amor. Onde tu és sólido como uma rocha e ainda 
doce, e ainda transparente. 

 

Eu deposito em ti a mesma Alegria, a mesma Paz, o 
mesmo Amor – que tu és, simplesmente isso. 

 

Minhas mãos nas tuas mãos atiçam o Fogo do 
Espírito, o sopro do Éter, deixando correr a Água do 
Alto, tocando tua carne e teus sentidos. 

 

Deixe-me também lavar teus pés nas Águas do 
Batismo, nas Águas da Ressurreição, a fim de que 
teu passo seja leve. 

 

Deixe-me cobrir tua cabeça com a bandana da 
Eternidade, com o toucado do Amor, da chave do 
eleito. Não há nada de elitismo, há simplesmente tua 
humildade e tua simplicidade que se digna receber 
esse dom que tu te faz a ti mesmo. 

 

E coloca aí onde tu estás, onde tu és a mesma 
vibração, a mesma Verdade, o mesmo Amor que 
não depende de nenhuma circunstância em de 
nenhum momento privilegiado, mas simplesmente a 
evidência dos tempos presentes.  
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Então sim, sorria. Sorria para a Vida, sorria para teu 
coração e sorria de alegria. 

 

Vista teu hábito de Luz, teu veículo de Eternidade, 
recobre do Manto da Graça. Então teu coração está 
perfeito, então o Espírito é revelado. 

 

Ouça-te porque tu te falas a ti próprio, além de toda 
pessoa e de toda personagem. 

 

 

...Silêncio... 

 

Não feche mais nada, o Amor é tua única força. 

 

Tu amigo e amado da Fonte ouça o Coração dos 
Anjos e distribua por tua vez a mesma vibração e a 
mesma radiância, sem esforço e sem vontade. Isso 
se produz tal uma evidência que não conhece 
nenhum limite e nenhuma condição. Eu te convido a 
Vida, eu te convido a te reconhecer, a te 
reencontrar. 

 

Recolhamo-nos, não há mais necessidade de 
palavras. A radiância e a vibração se tornam 
evidência a cada minuto mais intenso, a cada minuto 
mais denso, a cada minuto mais rápido. Assim o 
tempo suspende seu vôo, assim tu estás encantado 
no êxtase da verdade, em um bem que nenhuma 
circunstância de tua humanidade pode se aproximar, 
mas que necessita da totalidade de tua humanidade. 

 

 

...Silêncio... 
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Elevemo-nos juntos, os pés plantados não mais 
somente sobre o solo desta terra, mas até o núcleo, 
no mais profundo da terra, te dando o alicerce de tua 
própria Ascensão nas moradas da Eternidade, nas 
moradas da Paz. E tu és abençoado pelo dom da 
Graça e tu estás na evidência de teu ser como na 
evidência do não-ser. Mesmo aí, não há mais 
diferença, não há mais desvio e não há mais 
distância. 

 

Meu amor ouça essas palavras além de toda 
pessoa, além de toda referência vivida nesse 
mundo, porque não há nenhum ponto de 
comparação com este Amor. 

 

Meu coração se imprime sobre teu coração. Tuas 
mãos e teus pés palpitam então da mesma vida, da 
mesma vibração. 

 

 

...Silêncio... 

 

 

Ouça-me e te ouça, mesmo em cada silêncio. 

 

Então quando tu abrires os olhos olhando ao redor 
de ti verás só o Amor, tu verás só o Fogo, aquele da 
paixão, da paixão do Amor, senão o Fogo da 
Ressurreição, senão o Fogo da Eternidade. 

 

Eu não tenho nada a te vender nada a te sugerir, 
simplesmente te renda a ti mesmo. Aí está o mais 
belo dos presentes porque ele não tem preço. Nada 
o pode comprar e nada o pode vender porque isso 
está em ti e para ti. Reconheça-te Filho Ardente do 
Sol, reconheça-te filho da Fonte, semente de Estrela 
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e semeador da Luz. Reconheça-te e tu reconectarás 
cada um, aqui mesmo sobre a terra como nos 
mundos os mais sutis acessíveis a ti, ou que até o 
presente estavam inacessíveis e se revelam pela 
Graça do Amor. 

 

Permita-me, pela Graça do Amor descerrar teus 
olhos, tirar a palha como a barra que te impede de 
ver. Não julgue nada, não te condene nem condene 
ninguém, veja simplesmente a evidência do que se 
desenrola agora. 

 

Recolhamo-nos juntos alguns instantes, no Silêncio, 
enquanto teus olhos são lavados, enquanto tua 
fronte está ungida e que teu coração vibra. 
Fiquemos juntos no Silêncio antes de prosseguir o 
que nós temos a nos entregar, a nos dizer, a nos 
transmitir, a nos revelar. 

 

 

...Silêncio... 

 

 

Deixe o perfume da Lys, da rosa e da violeta invadir 
teus sentidos. É o perfume do Amor, o perfume da 
Graça, o perfume da Inocência, o perfume do 
Espírito. 

 

 

Acolha. 

 

 

...Silêncio... 

 

 

Eu te amo, porque eu só posso amar o que tu és, eu 
não posso fazer de outro modo. É o mesmo para ti. 
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O Amor não pode ser substituído nem mesmo 
desviado, nem travestido. 

 

Permaneça assim, quer tu me tenhas ouvido, quer tu 
me tenhas lido, pouco importa. Eu sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida além de toda missão, de todo 
papel e de toda encarnação. Eu sou o sol, aquele de 
teus céus e aquele de teu coração. Eu sou teu 
amado e teu amante, não por uma noite, mas pela 
Eternidade. 

 

Abra enfim teus olhos sobre a Verdade porque nós 
tiramos a palha como a barra, porque nós também 
lavamos teus olhos no sangue do Cordeiro. 

 

Tuas roupas de Luz, como teu hábito de Eternidade 
ou do Si, estão doravante ajustados para viver a 
verdadeira Vida, onde nada te limita, onde nada 
pode ser bloqueado, porque tudo é guiado pela 
Inteligência da Luz. 

 

Tu és meu amor e eu sou teu amor. 

 

Refresca-te no Fogo Ígneo. Sacia-te, toma tudo, 
porque tudo te é dado. Não retenha nada. Doa-te 
por inteiro ao dom do Amor, ao dom da Graça. 

 

Ama. Ama sem limite, sem restrição, sem condição. 
Ama-te como ama cada um da mesma maneira. Não 
faça mais diferença entre teu filho e todo filho, nem 
faça mais diferença entre o ser amado e todos os 
outros seres que a vida te faz cruzar.  

 

Retirem todas as fronteiras. Elas não existem senão 
nos sonho da ilusão, senão nos sonhos da 
dominação. 



71 
 

 

Esqueçam assim pela Graça do Amor, toda ofensa e 
todo pesadelo. Acolha sem fronteiras, sem limites, o 
que te é dado, o que te é restituído. 

 

O momento é agora, não há melhor. 

 

Acolhamos juntos. 

 

 

...Silêncio... 

 

 

Recolhamos. 

 

 

...Silêncio 

 

 

Eu rendo graça, eu me inclino diante de ti. 

 

 

...Silêncio... 

 

 

Permita-me soprar e cochichar em tua orelha o canto 
do Espírito, o canto da Verdade e o Coro dos anjos. 
Façamos silêncio, se tu quiseres, ainda uma vez, a 
fim de deixar se desenrolar o que se desenrola em 
cada um. 

 

 

...Silêncio... 

 

 

É tempo agora de emergir em ti. 

 

Eu tenho tantas coisas a te dizer, tantos silêncios a 
manifestar. Encontra-te. 
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Nesta chama, tu não poderás jamais te perder, nem 
te desviar, nem te questionar. 

 

É tempo de deixar ir tua vida, regenerada em 
Eternidade. 

 

É tempo de viver. É tempo de ser totalmente o que 
tu tens sido sempre. Então, ainda mais uma vez eu 
te saúdo, ainda mais uma vez eu te abençôo. 

 

E eu te deixo agora celebrar o que tu és e celebrar, 
em cada um, o coração a coração, o coração ao 
coração. 

 

Eu te digo obrigado e eu te digo: “Tu és bendito” e 
eu te digo: “Tu és a Verdade”, não da história ou da 
pessoa, mas a verdade de teu coração. 

 

Eis o que é. 

 

Eu te digo até logo, até breve, para sempre. 

 

Permaneça livre. Eu saúdo tua chama pela minha 
chama. 

 

 

...Silêncio... 

 

 

Adeus.  

 

 

*** 

 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

Francês: https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/limpersonnel-

partie-1-octobre-2016/ 

 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/limpersonnel-partie-1-octobre-2016/
https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/limpersonnel-partie-1-octobre-2016/
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O IMPESSOAL - PARTE 2 - OUTUBRO 2016 

 
 

O IMPESSOAL 

 

Parte 2 

 

Outubro 2016 

 

 

Eu o saúdo e o abençoo, você, chama de 
Eternidade. Neste instante em que está aqui, 
presente, me dirijo a você a fim de permitir-lhe, se 
quiser, verificar por si mesmo o que você é em 
eternidade. Esta chama que nunca vacila, esta 
chama que nunca se apaga, é você. Então, pela 
graça do Espírito do Sol, pela graça do Coro dos 
Anjos, me apresento a você revestido de suas 
insígnias de Eternidade, o Fogo Ígneo. Então me 
permita, no decurso deste encontro, esteja onde 
estiver, onde quer que você viva, de permitir-se, se 

http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/o-impessoal-parte-2-outubro-2016.html
https://3.bp.blogspot.com/--r31EfMTBrQ/WCnOgzTcQ3I/AAAAAAAAEic/LFWcyDsWbS8sfd6pgXTuZfLym1w5zeOqACLcB/s1600/e131bb01a3d219bc46d32a6a8c3a733f.jpg
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já não foi feito, experimentar em você o Fogo Ígneo, 
a fim de demonstrar-se a si mesmo a realidade do 
que você é.  

 

Então o convido a escutar-me com seu coração e 
não somente com seus ouvidos, e não somente com 
sua cabeça. Eu o convido a colocar-se aí onde brota 
o Amor, aí onde está a Fonte, em seu templo de 
Eternidade. Eu o convido a esquecer-se de si 
mesmo – inscrito no seio do efêmero, inscrito no seio 
de uma história, inscrito no seio de um confinamento 
– para demonstrar-lhe, se estiver de acordo, a 
realidade de sua Liberdade, a realidade de seu Fogo 
e de sua Presença infinita no seio da criação, como 
no seio do que você é antes de toda criação.  

 

Então, é claro que minhas palavras darão ritmo a 
esse Fogo Ígneo, o conduzirá até o mais íntimo de 
seu ser e se revelará, então, à sua consciência 
como à sua Presença. Instale-se comigo, esqueça. 
Esqueça tudo o que faz apenas passar, esqueça 
tudo o que poderia perturbá-lo e reencontre-se na 
serenidade do instante presente, a fim de que você e 
eu possamos ressoar na mesma simpatia, na 
mesma empatia e na mesma Unidade. Assim eu o 
chamo e peço sua oferenda, aquela de sua 
eternidade, presente inestimável a si mesmo, para 
além de toda forma, para além de todo limite.  

 

Então, neste instante, abra o que ainda, talvez, pode 
dar-lhe a ilusão de estar fechado ou confinado. 
Libere-se de todo peso, esteja disponível para o que 
temos que viver, esteja presente a sii mesmo como a 
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mim mesmo. Deposite todo fardo e todo peso, toda 
dor, a seus pés como a meus pés.  

 

Sua Casa, assim, se torna limpa e vazia de tudo o 
que possa atrapalhar e limitar o acesso a esta 
Verdade Una e indivisível. Então, prepare-se para a 
alegria de sua eternidade, prepare-se na 
simplicidade e na humildade.  

 

No resista a qualquer coisa que seja, que lhe seja 
conhecida ou desconhecida. Não tenha medo, 
porque justamente este Fogo assinala em você, no 
seio de seu efêmero, o fim do medo, o fim da dúvida 
e o fim das ilusões.  

Sente-se não busque nada, não reivindique nada, 
esteja simplesmente disponível e lúcido. Neste 
estado, no ha nada a proteger, somente é 
necessário ampliar a clara consciência da Paz 
eterna, da Verdade, do Amor e da Luz.  

 

Deixe-se efusionar e deixe emanar o que desce até 
você, o que sobe até você, e que em definitivo e em 
verdade, emerge de você.  

 

Aqui, você está comigo, aqui, todo o espaço de sua 
forma como do sem forma, se enche do brilho de 
sua chama. 

 

Acolha-se a si mesmo e alegre-se. Deixe o leve 
conduzi-lo, não a alguma outra parte, não a algum 
futuro, mas ao mais íntimo deste corpo de carne. 
Não se deixe distrair por aquilo que você pode ver, 
nem sequer pelo que pode restar de pensamentos. 
Contente-se em estar vazio para estar pleno, 
contente-se em estar aqui, contente-se em estar 
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comigo. Porque neste espaço, neste lugar, neste 
tempo, nada pode faltar, nada pode estar ausente. 
Descubra assim a serenidade da plenitude do Fogo. 
Deixe este Fogo forjar novamente sua eternidade, 
desvelá-la a seu coração, desvelá-la a seus 
sentidos, enchendo assim todo o espaço e cada 
uma de suas células.  

 

Não ha nada a demonstrar, não ha nada a provar, 
há apenas o essencial que não conhece nenhum 
defeito nem nenhuma sombra. Tudo está aí, o resto 
apenas é supérfluo, o resto faz apenas atrapalhá-lo 
e desviá-lo do instante eterno de sua Presença. 
Então, assim, em cada um de você, no lugar onde 
você estiver, no momento em que você ler, no 
momento em que você ouvir, é o momento da 
Verdade nua. Não busque mesmo observar o que se 
desenrola em você. Não limite nada, não prenda 
nada.  

 

Então, nesse instante, olhe no mais profundo em 
você, para além de toda forma, e perceba, através 
de sua consciência, o conjunto dos elementos que 
vêm falar a você, pelas vozes do além, a seu 
coração, para te falar de você. Não inscrito em uma 
historia, qualquer que seja, mas bem mais na 
realidade da consciência, na realidade da Vida. 
Você, o único e o verdadeiro filho da Luz, filho do 
Amor.  

 

Então, neste espaço aberto entre nós, você pode 
lançar ao longe as muletas de sua história, as 
muletas de seu passado, as muletas de sua mente. 
Descansa e vela, descansa, ora em uma eterna 
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ação de Graça e oração do coração, revele-se a 
você mesmo, vestido com seus trajes de Luz, com 
seu corpo de Eternidade. Aí onde nada está 
confinado, aí onde nada pode estar dissociado, 
reencontre-se, sem medo, reencontre-se na 
totalidade. Aí, não é preciso nem conceitos nem 
ideias, apenas a vibração do Fogo é o testemunho e 
o marcador.  

 

Vem, eu te levo até você, eu te levo em você.  

 

Quaisquer que sejam as estruturas de Eternidade 
que você percebe neste momento, não identifique-se 
a elas, experimenta simplesmente o Fogo do Amor, 
o Fogo da verdade, experimente-se a si mesmo.  

 

Então, a bola de plasma do Amor primordial da 
primeira emanação se reconecta a você e revela-lhe 
tudo, sem explicações, sem justificações, com 
evidência e clareza.  

 

Nenhuma palavra que não pronuncio pode vir a 
perturbar este momento, que não conhece duração, 
que não conhece limite, mas que se reconhece em 
você, porque ele é você.  

 

O sopro do Espírito, o Verbo, se fez carne. Cada 
palavra se torna uma espada de amor penetrando 
cada vez mais em uma profundidade insondável e 
infinita, em seu Coração do Coração.  

 

Deixe cantar em seus ouvidos o canto da 
Ressurreição, aquele que vem tirá-lo da sepultura, o 
que lhe tira da ilusão da vida e dos apegos à Ilusão. 
Então, você está livre para ressuscitar neste 
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instante. Então, o Coro dos Anjos te rodeia com 
suas bênçãos, com seu canto. O Coro dos Anjos 
exulta em sua consciência a Liberdade 
reencontrada, e que, no entanto, nunca se perdeu, 
mas que simplesmente estava enterrada sob os 
véus da ignorância.  

 

Você, filho da Fonte, filho do Sol, reencontra seu 
lugar, que não conhece nenhum encadeamento em 
nenhum lugar definido, e percorre livremente as 
diferentes oitavas da criação, como do silêncio da 
criação.  

 

Beba, sacie-se de tudo o que se vive no lugar onde 
você está. Não se julgue, não mensure nada, porque 
o Fogo Ígneo pode parecer-lhe desmesurado. Ele 
não conhece nenhuma medida, nem nenhum limite, 
nem nenhuma exigência.  

 

Qualquer que seja sua temperatura deixe que este 
Fogo o aqueça ainda mais, queimando assim as 
últimas escorias da ilusão de vida. Porque, como eu 
lhe disse, você é o Caminho, a Verdade e a Vida, 
para além mesmo de toda função, de toda atribuição 
e de todo papel.  

 

Deixe-se atravessar, deixa-se preencher, torne-se 
transparente a este Fogo Ígneo que você é. Assim, 
iluminado por si mesmo, se vive sua Ressurreição.  

 

Neste lugar onde você se encontra, esqueça o 
conceito mesmo de lugar. No Fogo Ígneo, no 
Coração do Coração, você está também em toda 
periferia e em toda distância, porque no há distância 
e no há separação.  
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Cubra seu coração com as palmas de suas mãos, 
não para trancá-lo, mas para recolhê-lo no seio de 
sua manifestação, no seio deste corpo que faz 
apenas passar. Porque é no seio da sombra de seu 
corpo que se iluminam todas as trevas nas quais 
você pôde acreditar. 

 

Não acredite em nada, não acredite em mais nada 
senão no que você vive neste lugar e neste 
momento.  

 

Tudo está consumado, tudo foi suprimido. Nenhum 
marco deste mundo pode resistir à intensidade do 
Fogo Ígneo do Amor.  

 

Dissolva-se nesta chama eterna, não retenha nada, 
acolha tudo.  

 

Então, o Fogo Ígneo se desdobra, aportando uma 
oitava suplementar em cada Estrela, em cada Porta, 
em cada Coroa, liberando, assim, o Fogo do Éter, 
liberando totalmente, assim, a Onda de Vida.  

 

Nenhuma parcela de seu corpo pode ser ignorada, 
nenhuma faceta de sua consciência pode ser 
esquecida. Então, saturado de Alegria, você 
descobre por si mesmo o que é essencial e o que é 
secundário. Nesta saturação de Alegria, qual lugar 
sua historia pessoal, suas alegrias pessoais ou seus 
sofrimentos pessoais, podem ainda reivindicar? Eles 
apenas representam uma poeira desaparecendo no 
resplendor do Fogo Ígneo, sem possibilidade de 
assentar-se ou manifestar-se.  
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Ao ritmo de minhas palavras, isso cresce. Isso 
cresce sem fim e sem cessar.  

 

Acolha-se, não coloque nenhum freio nem nenhuma 
interrogação diante da majestade do que você é.  

 

Permaneça assim, independentemente de minhas 
palavras, independentemente das manifestações. 
Permaneça assim nesta Graça infalível.  

 

Que seus olhos estejam secos ou que seus olhos 
estejam úmidos, não muda nada.  

 

Deixe seu coração sorrir na Evidência reencontrada. 
Deixe seu coração bater no ritmo da vida.  

 

Você que está neste mundo, se dá conta de que 
apenas foi colocado aí, e que isso não é nada 
comparado com o que você é.  

 

Dê-se conta, neste lugar não há nada a buscar, não 
há nada a demonstrar, não há nenhuma pergunta 
nem nenhuma interrogação.  

 

E, aí, você se coloca cada vez mais em sua 
evidência, quem quer que você tenha sido antes, 
isso foi antes e não tem validade no Aqui e Agora. 
Não há nada a projetar, e tampouco há nada que 
antecipar.  

 

A completude do Fogo Ígneo é tal, que nenhuma 
falta pode aparecer, nem sequer ser evocada.  

 

Então, certamente, depois você precisa retornar a 
este mundo, a seus jogos, mas seu olhar e seu 
coração não podem continuar a ser como antes.  
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Deixe a Luz lhe mostrar seu caminho neste mundo, 
a fim de concluir o próprio caminho, com evidência, 
com fluidez, com facilidade.  

 

Neste novo olhar, você não pode enganar-se nem 
enganar a nenhum irmão ou irmã, apenas pode 
chegar à evidência de si mesmo.  

 

…Silêncio… 

 

Deixe o Fogo Ígneo se elevar de você e descer em 
você.  

 

Permaneça lúcido em sua profundidade. 

 

Aí, você não é nem homem nem mulher, você reúne 
o andrógino, aquele das origens, aquele do caminho, 
aquele da experiência como aquele do fim da 
experiência neste plano.  

 

Lembre-se de que para além da ilusão de seu corpo, 
não há nenhum fim, nem mesmo qualquer início, há 
apenas a Vida, há apenas o Amor. Porque o Amor e 
a Vida são apenas Um.  

 

Deixe-se transportar na totalidade até a morada de 
Eternidade, aí onde está a Paz suprema.  

 

… Silêncio … 

 

Aí está seu casamento místico com sua chama.  

 

Aí é este Fogo de alegria que crepita em você, 
assim é o calor de seu coração.  

 

… Silêncio… 

 



82 
 

Assim se consome em silêncio o que deve sê-lo, 
para completar sua liberação, para ultimar sua 
eternidade, para finalizar sua mutação.  

 

Então sorria, sorria para a Vida, sorria para o Amor. 
E ria então de qualquer história, não para a ironia, 
mas para  a saciedade do Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Aceite ser consumido e arder no Amor crepitante.  

 

O Espírito do Sol olha você e o acompanha. O 
Paráclito é então mostrado e você o reconhece. 

 

… Silêncio… 

 

E você descobre e vive a insignificância e a beleza, 
ao mesmo tempo, do efêmero deste mundo. Exale o 
perfume desta verdade e ouça o som de sua 
liberdade. 

 

… Silêncio… 

 

Guardo silêncio e espaço meu Verbo para que, no 
seu ritmo, você se deixe imprimir por este Fogo 
Ígneo.  

 

… Silêncio… 

 

Demonstrando a si mesmo, sem palavras e sem 
explicações, que você é pó neste mundo e você é a 
Vida em todo mundo.  

 

… Silêncio… 
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Talvez descubra neste instante e neste lugar, que 
você é seu amigo e seu amor, e que cada um é 
também seu amigo e seu amor, independentemente 
do que diga sua pessoa. Em qualquer conflito ou 
contradição que seja, isso é apenas poeira 
comparado à amizade e ao amor. Neste Fogo Ígneo, 
no há nenhuma preferência a estabelecer nem 
distinção a fazer. 

 

Nada pode ser fragmentado, porque a fragmentação 
é apenas a reação ao medo, ou nenhum medo pode 
ser imaginado no Fogo Ígneo de seu coração.  

 

Aí, você está plenamente presente, apoiando sua 
Presença em sua própria essência, que é ausência 
de toda Presença. Não há diferença, não há 
distância.  

 

Então, neste Fogo Ígneo, o sol brilha sobre você e 
seus raios aquece tudo, adicionando seu fogo ao 
Fogo, vivificando-o sem cessar e sem trégua, porque 
no Amor não há necessidade de outra trégua que 
não a alegria do Amor.  

 

Meu coração lhe fala e seu coração responde com a 
mesma vibração, com o mesmo som.  

 

À medida que você se instala neste lugar e neste 
instante presente, você vive a Graça.  

 

A queimadura de amor é muito mais que o gozo 
mais poderoso de qualquer satisfação neste mundo, 
pondo fim a toda avidez e a toda falta. Nada pode 
faltar, nada pode ser possuído neste lugar.  
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E, aí, você se redescobre em Cristo, em Glória, 
pondo simplesmente a mão sobre seu coração e 
abençoando, com a outra mão, tudo o que está a 
seu alcance, desde este mundo até a Fonte.  

 

… Silêncio… 

 

Os tempos se cumprem, deixando o lugar para o 
reino que não conhece nenhum tempo nem 
nenhuma medida, porque nada necessita ser 
medido, nem mesmo comparado. Agora você se 
encontra na fonte dos Ateliês da Criação onde 
nenhum caminho nem rota são necessários, nem 
mesmo concebíveis. Assim, batizado e abençoado 
no Fogo Ígneo da Ressurreição, o Amor pode se 
revelar em sua totalidade, sem sujeito e sem objeto, 
sem atribuição. Tudo aí é natural e espontâneo. 

 

Neste lugar, a benção é perpétua e não requer nem 
intenção nem esforço, é espontânea.  

 

 

… Silêncio… 

 

 

Assim, você põe fim em ti a todo jogo de sedução, a 
todo jogo de apropriação, a todo jogo de 
falsificação.  

 

Neste lugar, tudo é puro, tudo é verdadeiro, não há 
nada mais que o puro e o verdadeiro.  

 

Neste lugar onde estamos, você e eu, a comunhão é 
perpétua.  

 

 

… Silêncio… 
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Apreenda simplesmente a majestade do instante 
porque aqui, você não tem nada a possuir nem nada 
a reter, apenas viver.  

 

Então, assentado neste lugar, você é verdadeiro e 
autêntico, se dando conta de que todo o resto foi 
apenas, parcialmente, ocultado pelo medo, ocultado 
pelas sombras e pelos véus, e inclusive isso 
desaparece. Não pode restar nem rancor nem 
recriminações, o Amor não sabe disto, porque aí o 
perdão é perpétuo. Não há nem pecado mortal nem 
condenação, isso pertence ao reino do medo, e no 
Amor nenhum medo pode reinar, nem mesmo existir. 

 

 

… Silêncio… 

 

 

Incendeie-se à medida que sua chama te incendeia, 
recebe integralmente o dom da Vida eterna em sua 
totalidade. Isso é seu, é sua natureza, é sua 
essência, revivificando em você o Caminho da 
Infância, da espontaneidade, da candura e da 
frescura, que não conhece nenhum peso, nem 
nenhuma idade.  

 

Aqui, neste lugar onde não há nem culpado nem 
salvador exterior, você é o Caminho, a Verdade e a 
Vida.  

 

O bálsamo do perdão e da ação de Graça revela-se, 
desde o seu Sol central, em cada uma de suas 
histórias como pessoa neste mundo, desde o 
momento em que você deu seu primeiro passo e sua 
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primeira respiração, pondo fim a todo contrato e a 
todo inferno. Continue a queimar na alegria de sua 
liberdade, neste lugar. 

 

 

… Silêncio… 

 

 

Aí onde você está, neste lugar, não há nem juiz nem 
julgamento, não há nada para julgar, tampouco há 
nada para reprimir.  

 

 

… Silêncio… 

 

 

Neste lugar onde nós somos Um, de todo tempo e 
de todo espaço, você não poderá nunca mais 
abandonar-se, nem desaparecer do que você é.  

 

 

… Silêncio… 

 

 

Neste lugar onde dizer « eu o amo » não é nem uma 
projeção nem uma possessão, onde o « eu o amo » 
é a única oração que acompanha cada Verbo, cada 
movimento. 

 

 

… Silêncio… 

 

 

Assim, aceitando sua própria oferenda, você está aí, 
ressuscitado, com o coração aberto a cada irmão e 
irmã da terra, sem distinção e sem moderação, com 
a mesma plenitude e a mesma totalidade.  

 

 



87 
 

… Silêncio… 

 

 

Ação de Graça e bençãos. 

 

 

… Silêncio… 

 

 

Eu o deixo alguns instantes em seu próprio Face a 
Face, onde tudo se apaga, e onde apenas o Amor 
permanece.  

 

Permaneça assim.  

 

Inclusive sem minhas palavras, inclusive sem meu 
Verbo, isso está instalado e está adquirido e não 
pode ser perdido, nem sequer extraviado, nem 
deixado de lado. 

 

 

… Silêncio… 

 

 

Permaneça aí, em todas as coisas e em todas as 
circunstâncias. 

 

 

… Silêncio… 

 

 

Você é amado, não só na medida em que você ama, 
mas além de qualquer medida. O Amor não conta, 
ele nunca conta, ele É.  

 

 

Permaneça assim, porque aí você é verdadeiro e 
autêntico. 
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… Silêncio… 

 

 

Eu me retiro alguns instantes, mas permaneça 
assim, todo o tempo que quiser. 

 

 

E eu lhe digo até logo.  

 

 

E o abençoo no que você é. 

 

 

… Silêncio… 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradução do espanhol/francês:  Célia M. 

 

Espanhol: http://sabesquienerestu.blogspot.com.br/p/el-impersonal-parte-2-octubre-

2016.html 

Francês: https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/limpersonnel-

partie-2-octobre-2016/ 
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IMPESSOAL - PARTE 3 - OUTUBRO 2016 

 
 

O IMPESSOAL  
 

Parte 3  
 

Outubro/2016  
 

 

Eis me aqui nesse lugar onde o Fogo Ígneo 
prevalece, onde a Graça do Amor é inalterável e 
indestrutível. Meu amigo, meu irmão, nos receba. O 
Um no outro, além de cada um, sua chama que não 
pode jamais se apagar lhe abraçando de novo. 
Então me ouça, assim você se entenderá, qualquer 
que seja a agitação sobre seu mundo, porque 
ficando no seio desta morada que é sua de toda 
eternidade, você permanecerá indestrutível e 
inalienável.  
 

http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/impessoal-parte-3-outubro-2016.html
https://3.bp.blogspot.com/--r31EfMTBrQ/WCnOgzTcQ3I/AAAAAAAAEic/LFWcyDsWbS8sfd6pgXTuZfLym1w5zeOqACLcB/s1600/e131bb01a3d219bc46d32a6a8c3a733f.jpg
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Assim o Fogo Ígneo prossegue sua obra porque, eu 
tenho dito tudo está cumprido em sua eternidade.  
 

Resta simplesmente para encerrar a cena final onde 
cada um, em face dele mesmo se reconhecerá em 
toda circunstância nisso que está além de todo papel 
e de todo evento chegando a seu efêmero.  
 

Você está em seu lugar, é só o que vale porque 
jamais ele mudará. Qualquer que seja o jogo que 
você quer pode ser ainda jogado, ele só 
permanecerá com uma única regra, com uma única 
lei, a lei do Amor e a lei da Liberdade que não tem 
necessidade de nenhum bloqueio nem de nenhuma 
restrição.  
 

Coloque-se no novo e ouça o crepitar do Fogo que 
não é outro senão o Coro dos Anjos e o canto da 
Vida que cantam em você e nesse mundo agora, 
tocando o alarme do efêmero e do ângelus da 
Eternidade.  
 

Deixe as Trombetas sacudir e desmoronar os muros 
da razão desse mundo que são só pretextos 
falaciosos resultantes do confinamento.  
 

Permaneça livre em sua chama, o que quer que 
você encontre, em qualquer jogo que se joga na 
cena final desse mundo.  
 

Deixe a alegria de seu coração tomar o passo sobre 
todo rancor, colocando fim assim a qualquer 
arrependimento que seja, a qualquer falta que seja.  
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É aí, nesse lugar que é o seu, você foi chamado já 
de toda eternidade, mesmo que você não tenha 
ouvido seu nome. Ele está inscrito no livro da Vida 
que não é o livro desse mundo. Tudo está perfeito 
porque tudo está cumprido.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Seu corpo, colocado nesse mundo, reconhece o 
chamado do Coração, o canto da Liberdade, a 
chama da Eternidade.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Você que é o que você é, que é aquele que foi e que 
será, se você tem necessidade ainda de compor 
com três tempos o tempo de sua Presença, 
passado, presente e futuro – segundo as 
concepções de seu mundo – foi dado o encontro e 
esse encontro é agora.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Dê-se conta da evidência do que você vê e a 
preponderância disso sobre o que lhe dá a viver 
esse mundo ainda. Você é a Vida e não 
simplesmente a vida sobre esse mundo. Você é a 
Verdade que não conhece a matéria, quaisquer que 
sejam as leis desse mundo e a densidade desse 
mundo. Você é o Caminho que talvez percorreu 
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todos os caminhos desse mundo que não foi jamais 
o Caminho. Dê-se conta, ninguém lhe pedirá contas, 
você não tem contas a acertar com nenhuma 
autoridade senão aquela da Vida que você é.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Deixe esta evidência consumir você totalmente a fim 
de que nenhum impulso de seu coração possa ser 
refreado nem obscurecido.  
 

Meu Verbo não faz senão seguir a intensidade de 
seu Fogo dando o ritmo e o tempo, onde não há 
necessidade de ninguém, porque não há ninguém, 
há somente a Vida que canta e dança em sua 
imobilidade, em sua impermanência e em sua 
permanência.  
 

O sutil se torna densidade em você, então a duração 
aparente desse mundo não pode mais subsistir em 
nenhum recanto de seu ser. Seu corpo de Glória 
está revelado, seu corpo de Glória está 
ascensionado nas moradas da Liberdade. Só restam 
os fragmentos do confinamento, os fragmentos dos 
sofrimentos passados que são eles também, nesse 
momento mesmo consumidos pelo canto do 
despertar. Escute e ouça o que lhe diz o Fogo Ígneo, 
reconheça-o e seja sua esposa, case-se com ele na 
liberdade absoluta porque, nesse lugar, nada pode 
lhe obrigar, nenhum desejo pode ser projetado, 
porque tudo está presente.  
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Nesse lugar onde você me escuta e me ouve, eu só 
posso dizer: sim, você está desperto. Nenhum sono 
poderá fazer você esquecer o que você é, nenhuma 
ferida poderá mascarar essa verdade, nenhum 
dilema pode mesmo ser pensado ou evocado.  
 

Nesse Fogo Ígneo está o “sim” a Vida eterna. Então, 
se você quer ser livre, o que você tem a perder 
senão os sofrimentos, senão a densidade? O que 
você tem, pois a acabar, você que nasceu perfeito 
além desse corpo, porque jamais nasceu e jamais 
morrerá?  
 

Escute e ouça o Fogo Ígneo de seu coração, escute 
e ouça o canto da Vida e o canto do Silêncio, 
ritmados pelo Verbo e por seu sopro.  
 

Respire livremente. Qualquer que seja a idade de 
seu corpo, qualquer que seja o número de suas 
vidas no seio do confinamento, elas não deixarão 
nenhuma marca nem nenhum arrependimento, o 
Fogo Ígneo os consome também.  
 

Então, de novo repouse em sua chama, você 
doravante saturado de Amor e de Graç, na plenitude 
do coração, onde o Coração do Coração está 
presente em cada ponto de sua Presença nesse 
mundo, em cada lugar de seu corpo.  
 

Encontre-se e não se deixe jamais.  
 

O que quer que diga a voz do seu mental, o que 
quer que digam as memórias de seus sofrimentos, 
elas serão consumidas nesse lugar.  
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Partilhemos nosso Fogo porque ele é o mesmo em 
cada um, ele não faz nenhuma diferença, nem 
coloca nenhuma barreira e nenhum limite. Você que 
é infinito e indefinido você que é o Alfa e o Ômega – 
e bem mais que isso – você está desperto. Talvez 
seu coração se desperte de um longo repouso, de 
um longo sentimento de ausência ou de falta, talvez 
você tenha já tenha se dado conta do que você é, 
pouco importa. Não há nenhuma distância e 
nenhuma diferença em cada um de nós.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Então no zumzum do mundo se cumprem as visões 
dos profetas, você não está relacionado a nada, no 
Fogo Ígneo – aí está seu lugar. Nesse Fogo de 
Verdade, tudo se esclarece, ao mesmo tempo que 
tudo desaparece do que você conhecia nesse 
mundo e nos jogos que você jogou, deixando o 
Amor á nu, este Amor que é tudo. Não é amanhã, 
ele não está em outro lugar senão nesse lugar onde 
você está, senão nesse lugar onde você me ouve ou 
nesse lugar onde você me lê.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

No Fogo Ígneo, nenhum laço pode resistir e nenhum 
entrave pode se manifestar. E mesmo meu Verbo, 
você pode ainda identificar outro senão o Verbo do 
Amor? Eu não sou ninguém, mas eu sou você – que 
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é também ninguém. Somente permanece a chama 
do coração, todo o resto é apenas jogo e Liberdade.  
 

Repouse agora nesse Fogo Ígneo, o que você tem 
ainda que percorrer, o que descobrir ou o que tomar 
consciência? O que atravessa você, mantém esse 
Fogo porque ele é o agente operador e transmissor 
ele é o catalisador do Amor, ele é o Fogo do Sol, 
aquele que restitui sua ardência e a sua pureza. 
Nesta chama, nenhuma identificação pode segurar 
ou resistir, porque a Alegria impulsiona e consome 
tudo. Você é própria benção.  
 

Então nesse lugar, você se dá o Fogo, não aquele 
de expectativa ou de esperança, mas aquele do 
instante, instante de verdade que não pode ser 
deixado nem mesmo freado.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Ouça seu Verbo que não tem necessidade nem de 
cronologia, nem de circunstâncias nem de 
causalidade.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

O perfume desse Fogo é a rosa mística do Amor, 
milhares de fragrâncias, milhares de delícias, que 
não podem ser semelhantes a nenhuma das delícias 
deste mundo.  
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Você está desperto, vestido em sua túnica de glória, 
você é chamado à Eternidade, você é chamado no 
coração mesmo do Amor.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Recolhamo-nos, todos unidos e livres em cada lugar 
onde você está, deixando esse Fogo abrasar cada 
vez mais os subterfúgios desse mundo.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Você que foi marcado, talvez depois de anos, na 
fronte e no coração, você que é eleito antes de tudo 
pelo seu próprio coração, o Amor lhe fala, o Fogo 
vibra.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

As estruturas de sua Ascensão queimam, elas 
também, sem se consumir, mas iluminando elas 
próprias.  
 

Os campos áuricos de uma brancura virginal 
rodeiam você a partir de agora. Seu veículo de Luz 
está a sua disposição.  
 

Onde circulam a Luz e sua Inteligência, você não 
tem mais do que duvidar, nem mesmo o que 
escolher, você tem apenas que deixar fazer o que 
deve ser feito. Você não tem nem o que implorar 
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nem o que pedir, mas simplesmente a orientar, sem 
nenhuma vontade, que se desenrola em você.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Aqui você está livre, mesmo antes da liberdade 
efetiva desse mundo. Aqui você está de pé a fim de 
que nunca mais nenhum jogo possa lhe impedir.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Isso que eu venho declamar a seu coração, a você 
resta talvez resíduos ou relíquias do que é passado 
e, portanto está morto. O Fogo Ígneo os consumirá 
da mesma maneira, nesse mesmo momento ou em 
cada momento seguindo o ritmo desse mundo, 
desde o instante onde você é o ritmo de seu 
coração.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Deixe a chama de seu coração abrasar e consumir 
também tudo o que é encontrado na superfície 
desse mundo. Não há necessidade de esforço nem 
mesmo de energia, mas apenas permanecer nesse 
lugar.  
 

 

...Silêncio...  
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Então, comunguemos juntos na Nova Eucaristia e 
segundo as duas espécies novas, o Fogo Ígneo e o 
Amor Um. Ação da Graça permanente.  
 

Então, eu digo: vai em paz porque eu lhe dou minha 
paz na medida em que você está em acordo consigo 
mesmo.  
 

Não há jamais nem falta nem erro, você tem apenas 
que esquecer e mesmo aí você não é nem 
responsável nem culpável. Não olhe mais o que está 
morto ou o que vai morrer, porque o efêmero, olha o 
momento nesse lugar, olha o instante presente. É 
seu único reparar, sua única marca.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Meu Verbo independente de espaço toma todo o 
lugar.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Ama-me de sua Chama Ígnea.  
 

Eu não te peço nada, exceto isso.  
 

Na medida em que você me dá, você se dá a si 
mesmo. Não retenha nada, por favor.  
 

 

...Silêncio...  
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Eu lhe dou minha paz, eu te dou meu Fogo.  
 

Até breve para suas perguntas em relação ao que 
nós vivemos nesse lugar.  
 

Eu dou a alegria, em nome da Verdade e em nome 
do Amor. Você é abençoado, você é renascido de 
novo.  
 

Descanse. Seus olhos estão desde agora 
descerrados. Seu coração é um fluxo irradiante 
permanente se você quiser ver, se você o acolher.  
 

Eu saúdo você em Cristo, eu saúdo você no Espírito 
do Sol e o Coro dos Anjos.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Adeus.  
 

 

 

***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

Francês: https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/limpersonnel-

partie-3-octobre-2016/ 
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IMPESSOAL - PARTE 4 - OUTUBRO 2016 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

 
 

 

O IMPESSOAL  
 

Parte 4 – OUTUBRO – 2016  
 

 

No Fogo Ígneo, eu te abençoo novamente e juntos, 
você e eu, vamos escutar o que emerge de sua 
consciência no que se produziu neste lugar. Assim, 
eu escuto o que você tem a perguntar.  
 

 

Questão: você disse que nós éramos nós 
mesmos o Fogo Ígneo ?  
 

http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/o-impessoal-parte-4-outubro-2016-perguntas-e-respostas.html
http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/o-impessoal-parte-4-outubro-2016-perguntas-e-respostas.html
https://2.bp.blogspot.com/-Nf2R8UU1o1c/WC0HK4J_CkI/AAAAAAAAEj0/zzurw6XVsNA9zXe4YCEe0uHjlJtsuzAkACLcB/s1600/79a351229c054226d08949c169a87274.jpg
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Bem amado, há algum tempo lhes foi enunciado o 
que representava a Coroa radiante do coração, 
assim como certo número de elementos 
correspondentes ao que vocês nomeiam vibração, 
energia e centros de consciência. O Fogo Ígneo é a 
característica primordial de toda chama emanada da 
Fonte.  
 

Assim portanto, bem além do corpo de Existência, 
bem além do corpo de Ressurreição, situa-se sua 
primeira forma que é efetivamente uma chama 
sustentadora e vivificante, o Fogo sagrado chamado 
Fogo Ígneo.  
 

Em meio ao que você é, o Fogo Ígneo é o 
componente essencial de sua manifestação nas 
dimensões que você explora – e explorará se tal é 
seu desejo. Reencontrar a chama – que você é -, te 
restitui à posse de você mesmo, à liberdade do 
Fogo, à liberdade do Espírito. Assim, então além das 
palavras, eu te dou a ressoar, no seio de meu Verbo 
e de meus silêncios, a vibração de sua essência, 
chama do Fogo, língua de Fogo, onde percorre sem 
interrupção o Fogo Ígneo em cada parcela dessa 
chama, dessa língua.  
 

O Fogo Ígneo é o Amor em ação, o Amor da 
Criação, o Amor da Vida.  
 

O Amor incondicionado não depende de nenhum 
objeto, de nenhum sujeito, nem de nenhuma 
intenção, é a espontaneidade de sua Presença no 
momento em que o Si, ele mesmo, toma consciência 
que ele é bem mais do que o Si. Aí está o Absoluto, 
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aí está o Parabrahman, aí está a Infinita Presença, 
cuja primeira emanação, se posso dizer, apesar de 
que o termo não seja correto, é efetivamente o Fogo 
Ígneo.  
 

Eis o que te diz o Verbo do Fogo em sua linguagem, 
em sua estrutura de carne, agora:  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Pergunte.  
 

 

Questão : em relação ao Fogo Ígneo, eu não senti 
senão emoções que se evacuavam. O que é?  
 

Bem amado, o Fogo Ígneo que você é, pode te dar a 
viver, a sentir, no corpo ou na consciência, sem 
passar pelo suporte do corpo nem do coração, mas 
diretamente te posicionando em meio ao 
observador, dando a você constatar a emergência e 
a evacuação de algumas emoções. Não há regras 
na liberdade do Amor, não há esquemas pré – 
estabelecidos da manifestação desse Fogo Ígneo.. 
Cada um de vocês pode viver elementos que 
parecem diferentes, isso não é nada. Pois além da 
aparência e além da impressão do corpo, se situa 
mais diretamente a impressão da própria 
consciência, dado a viver manifestações variadas, 
às vezes sutis, às vezes infinitas, às vezes 
correspondente às manifestações habituais de seu 
efêmero.  
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Em definitivo não há diferença, simplesmente de 
início as vias, se posso dizer, são diferentes. Cada 
um, em seu lugar, vive ou viverá, lendo, escutando, 
coisas profundamente diferentes, mesmo se o Fogo 
Ígneo tem pontos de impacto 
perfeitamente conhecidos em meio ao corpo de 
carne como em meio ao corpo de Eternidade. Eles 
não são senão relês em relação à sua própria 
chama, vindo vivificá-la, qualquer que seja sua 
manifestação, qualquer que seja o sentir. Isso não 
faz em definitivo nenhuma diferença, não quanto à 
aparência, não quanto ao sentir, mas na evidência 
do que isso produz, no momento ou bem depois, no 
momento o mais oportuno talvez para você.  
 

 

Pergunte  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Ouse e fale, pois cada um de nós acolhe sua 
interrogação com a mesma Graça e o mesmo Amor, 
qualquer que seja o teor de suas palavras. Não se 
limite.  
 

Questão : você disse que nossas auras estavam 
brancas e purificadas. É uma realidade ou um 
voto piedoso ?  
 

Bem amado, nem um nem outro. Que sua posição 
faça você dizer que é um voto piedoso, há uma 
realidade, além do efêmero, mesmo que ela não te 
parece ter sido tocada, nem mesmo ter te permitido 
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lavar-te no sangue do Cordeiro, as vestes 
registraram isso. Isso se produzirá, se isso não se 
produziu, no momento o mais oportuno, no decorrer 
de seus dias ou de suas noites.  
 

Há, portanto, evidência pra alguns, há não – 
evidência pra outros. Mas além das aparências, 
inscritas em meio às estruturas de seu efêmero, há o 
coração. Ele sabe, ele reconheceu, mesmo se há 
ainda uma certa forma de distância entre sua 
vivência e seu coração. Não se trata, então de um 
voto piedoso para a pessoa, trata-se de uma 
verdade inabalável para aquele que o vive em seu 
lugar. Em um caso como no outro, e com todas as 
tonalidades possíveis de sentir, de vivenciar, a 
finalidade, em muito breve prazo, é exatamente a 
mesma: aquela que eu descrevi e ativei pela Graça 
de sua Presença e de nossa Presença Una.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Pergunte  
 

 

Questão: desde que estou aí eu tenho problemas 
de dores, um calor no nível da cabeça, e eu não 
chego a resolve-lo no nível físico. Está em 
relação com o Fogo Ígneo?  
 

Bem amado, o Fogo Ígneo é portador da Inteligência 
da Luz, ele não pode ser diferente. Assim, os locais 
de seu corpo efêmero onde esse Fogo se manifesta 
podem também, mas não exclusivamente, traduzir a 
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ação desse Fogo no nível, como eu disse, do que 
deve ser consumido, e também no nível dos olhos 
que devem se abrir, Não há então nem bloqueio 
nem resistência, mas simplesmente eficácia no nível 
do que você percebe. O que deve se consumir está 
presente nesse nível de seu corpo de carne.  
 

Há talvez um conselho a te dar enquanto 
consciência: deixe-se possuir pela Liberdade. Deixe 
esse Fogo fazer o que ele tem a fazer, e conduza-o, 
sem vontade, colocando a você mesmo, em 
consciência, no seio de seu peito. Ajude-se com sua 
mão se você sente a utilidade de tocar seu coração. 
E deixe então o Fogo Ígneo se espalhar. Mas deixe-
o também operar aí onde ele opera.  
 

O Fogo Ígneo, uma vez que você fala da cabeça, 
corresponde à alquimia completa entre o que foi 
nomeado as doze Estrelas e a Coroa radiante da 
cabeça, e a pequena Coroa da cabeça, 
correspondente, eu o lembro, aos quatro Hayot Ha 
Kodesh presentes em você. A colocação em 
movimento dessas duas estruturas ocasiona 
efetivamente percepções às vezes dolorosas ao 
redor da cabeça, dando um sentimento ao mesmo 
tempo de compressão e de explosão. Não há nesse 
nível nenhum risco quanto à integridade do efêmero, 
concernente ao seu funcionamento, mas de um 
modo diferente doravante.  
 

A alquimia entre a pequena Coroa e a grande Coroa 
da cabeça é um elemento motor indispensável na 
colocação em caminho, ao acender se você prefere, 
sua Merkabah interdimensional pessoal. O Fogo 
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Ígneo, por sua inteligência, se manifestou para 
alguns entre vocês, como isso foi dito, pelos 
ressurgimentos ou aumentos de emoções; para 
outros pelas ardências em certos locais do corpo; 
para outros enfim, por uma ação particular de sua 
própria consciência. Lembre-se que a finalidade é a 
mesma: a dissolução, a Ressurreição, o 
renascimento em Eternidade, a sobreposição do 
efêmero e do Eterno, do corpo de Existência e do 
corpo efêmero.  
 

Isso pode se produzir em qualquer ponto, Porta ou 
Coroia, de seu corpo.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Pergunte  
 

 

Questão: e no caso de uma bronquite difícil de 
curar ?  
 

Onde está a pergunta ?  
 

Questão : isso está em relação com o Fogo Ígneo 
?  
 

Não. Os pulmões, e no que é nomeado bronquite, há 
saldos de tristeza ainda presentes nessa 
consciência que se evacuam dessa maneira. Isso 
está ligado, não diretamente ao Fogo Ígneo, mas 
bem mais à sobreposição do efêmero e do Eterno. 
Nesta fase de resolução última do efêmero, um certo 
número do que vocês poderiam nomear eliminações, 
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se produzem naturalmente, seja pelo corpo, seja 
pela consciência.  
 

A emoção ligada aos pulmões corresponde à 
tristeza. Trata-se de algum modo de uma 
restauração em  
ordem e de um sentimento profundo de justiça 
restituída, pois o pulmão tem horror à injustiça. A 
tristeza lesa o pulmão. Eu não falo de uma tristeza 
presente, mas de uma tristeza vivida em meio à 
memória deste mundo, em meio a esta vida, que 
encontra assim um espaço de resolução.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Pergunte  
 

 

Questão : qual é a diferença entre a chama do 
Fogo Ígneo e o Espírito ?  
 

O Espírito sopra onde ele quer, quando ele quer. Ele 
não tem necessidade de nenhuma forma, mesmo de 
uma forma primária que eu nomeei chama. O 
Fogo Ígneo é transportado, se bem que a expressão 
não é adequada, pelo Espírito. Ele é também o 
constituinte.  
 

O Coração do Coração, no que foi nomeado em 
vocês o Infinito ou a Última Presença representando, 
mesmo que a palavra não seja exata, uma porta de 
entrada no Absoluto, necessita às vezes a ação 
importante desse Fogo Ígneo, resultando, como eu 
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disse, e permitindo ao mesmo tempo a ativação de 
seu veículo ascensional.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Repita-me a questão.  
 

 

Questão : qual é a diferença entre a chama do 
Fogo Ígneo e o Espírito ?  
 

O espírito pode soprar onde ele quer, ele pode 
mesmo soprar, em certa medida, o Fogo Ígneo. O 
Fogo Ígneo é portanto, aí também, uma 
manifestação do Espírito. Quanto ao Espírito, quer 
seja o Espírito do Sol ou o Espírito simplesmente, 
não há nem forma nem atributos. Ele não é um fogo. 
Se quisermos compará-lo, ele seria o Ar, todavia 
portador do Fogo. Eu os lembro que o ar atiça o 
fogo, que o ar alimenta o fogo, e que o fogo 
consome o ar, não no sentido de um 
desaparecimento, mas bem mais de uma alquimia 
extremamente intensa – o fogo e o ar estão em 
ressonância comum, como estar a água e a terra.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Pergunte  
 

 

Questão : um ponto luminoso na cabeça faz 
parte do Fogo Ígneo ?  
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Como eu já enunciei, o Fogo Ígneo abre seus olhos, 
dando-lhe a ver o que se desenrola, não pela visão 
do coração, não pela visão etérica, não pela visão 
interior, mas pela visão no sentido arquetípico, 
portado, eu os lembro, por uma Estrela chamada No 
Eyes. Esse ponto de luz percebido na cabeça 
corresponde a isso, qualquer que seja o lugar da 
cabeça em que ele é visto. Em regra geral, ele é 
percebido e visto como estando no centro da 
cabeça, ali onde se assenta o que vocês chamam de 
pineal.  
 

 

...Silencio...  
 

 

Pergunte  
 

 

Questão : as subidas de calor inabituais neste 
momento, indo dos pés até a cabeça, podem ser 
devido ao Fogo Ígneo ?  
 

Isso está em total adequação. Assim como eu havia 
especificado há algumas semanas de seu tempo, a 
Onda da Vida se vê substituída, ou aumentada em 
certos casas, desse Fogo do Espírito ou Fogo Ígneo, 
nascendo efetivamente, mas não de maneira 
exclusiva, no nível dos pés. O Fogo Ígneo se eleva e 
sobe. Ele eleva a vocês da mesma maneira em sua 
morada de Eternidade. Esse Fogo Ígneo ou Fogo do 
Espírito pode também aparecer da mesma maneira 
diretamente no nível de suas mãos, e aí subir. Ainda 
uma vez, o Fogo Ígneo, por sua inteligência, nasce, 
ou renasce, em um local ou em vários locais. Sua 
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finalidade é bem evidentemente a consumação total 
do que constitui a matéria carbonada. O que foi 
nomeado há muito longo tempo pelo comandante 
dos Anciãos “planeta grelha” corresponde 
efetivamente à ação do Fogo Ígneo e à sua 
representação neste mundo, onde vocês estão 
ainda.  
 

O Espírito, enfim, segundo sua representação do 
universo visível em seus céus, é também um Fogo 
Ígneo. O que vocês nomeiam “matéria escura”, 
invisível aos seus olhos e às suas aparelhagens, 
constitui a maioria do universo e dos multiversos. A 
característica é a Luz permanente, às vezes 
nomeada também por seus cientistas pelo que daí 
emerge, isto é, a radiação gama. No momento do 
contato entre a matéria carbonada e o espaço negro 
tal como vocês o veem – mas que de fato não é 
negro nem vazio -, no momento dessa interação, há 
a criação de um buraco negro e emissão de 
radiação gama.  
 

São essas radiações que vocês chamam gama, mas 
também outros tipos de radiações que lhes são 
desconhecidos, chamadas radiações exóticas, que 
constituem a trama da verdadeira vida, e que bem 
evidentemente não permite à matéria dita carbonada 
subsistir ou existir em sua presença, porque há 
necessariamente, aí nesse momento, transmutação, 
emanação de Luz e irradiação de Luz. É esse 
processo que vocês vivem, em escala individual. 
Segundo um desenrolar que PE diferente para cada 
um, mesmo que existam semelhanças e uma maior 
frequência de aparecimento desse Fogo Ígneo no 
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nível dos pés, das mãos, do coração ou da cabeça, 
não ignorando que ele pode também nascer 
diretamente sobre uma das Coroas radiantes, em 
meio ao Canal Mariano ou no nível do sacrum.  
 

 

...Silêncio... 
 

 

Questão : pode-se fazer apelo ao Fogo Ígneo, ou 
ele age por sua própria inteligência ?  
 

Bem amada, em meio a sua liberdade, peça o que 
você quiser. O Fogo Ígneo, eu o disse, é inteligência 
ele também. Ele conduz em certa medida a sua 
chama, mas também o Amor. Ele é Luz, ele é 
movimento, ele é calor, ele é imobilidade. Da mesma 
maneira que o Comandante dos anciões lhes tinha 
estipulado, há já algum tempo, que vocês tinham em 
vocês a possibilidade de autocura de algum modo, 
mas essa autocura não pode ir ao encontro do que é 
necessário para você, sobretudo nestes tempos, 
para acender seu veículo ascensional.  
 

Você é livre de pedir o que te parece bom. O Fogo 
Ígneo responderá, mas será sempre de acordo com 
a sua liberdade. Se uma dor ou um sofrimento está 
presente, ela pode ser, como foi dito, uma forma de 
eliminação, mas isso pode ser também um meio, eu 
diria, de penetração do Fogo Ígneo, para 
especificidades que lhe são próprias, ligadas ao que 
resta de memórias, ao que resta de matéria, ao que 
resta da pessoa.  
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Peça o que você quiser à Luz, como ao Fogo Ígneo, 
como aos gnomos. Os resultados, mesmo que isso 
não passe pelo mesmo sentir ou pela mesma 
percepção, tem sempre a mesma finalidade : permitir 
a você no momento vindo de viver em conforto e em 
facilidade, o mecanismo nomeado estase e o 
mecanismo nomeado planeta – grelha final.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Pergunte  
 

 

Questão : somente um testemunho: quando você 
disse que todos vivíamos o casamento místico 
com a chama do Fogo Ígneo, isso encheu-me de 
alegria.  
 

Eu rendo graças ao seu testemunho, e quando isso 
é vivido dessa maneira, como poderia ser diferente ? 
O Fogo do Amor, mesmo queimando e consumindo, 
é antes de tudo um Fogo de alegria e de vivacidade 
onde, como eu já disse, cantam o Coro dos Anjos e 
o Espírito do Sol.  
 

Nós rendemos graças à sua Presença e ao seu 
testemunho.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Pergunte  
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Questão : o Fogo Ígneo tem uma relação com o 
Fogo de Miguel ?  
 

Miguel através de sua forma original na 18ª 
dimensão, através de sua representação em seus 
céus, como ele lhes disse atualmente arando seu 
céu, colocando fim ao que pode restar de 
fragmentos das camadas isolantes, é efetivamente 
assimilável ao Fogo Ígneo.  
 

Quando um meteorito toca a terra, seu calor, e sua 
interação com a terra, conduz em geral, pelo Fogo 
Ígneo, à criação de cristais. É o mesmo Fogo Ígneo 
que foi utilizado há 20 milhões de anos de seu 
tempo terrestre para iniciar, se posso dizer, a 
alquimia da criação de cristais assim como da vida 
nomeada biológica.  
 

Os Mestres geneticistas de Sírius manejam o Fogo 
Ígneo a fim de conformá-lo entre diferentes bandas 
de frequências nomeadas dimensões, para criar a 
expressão da vida segundo certas modalidades, e 
respeitando sempre a liberdade de sua própria 
chama. Há portanto, efetivamente, bem mais do que 
uma correspondência entre o Fogo Micaélico, se 
posso dizer, e o Fogo Ígneo. Miguel em sua 
dimensão original, poderia ser chamado, segundo 
sua terminologia, um pássaro de Fogo.  
 

Se sua memória cronológica está presente, ela foi 
feita de diversos fogos: o fogo vital, conduzindo à 
doença , ao orgulho o Fogo vibral, elevando e 
ascensionando seu coração, e o Fogo Ígneo. O 
Fogo do Espírito, ou batismo do Espírito, não é 
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senão a conjunção do Fogo vibral e do Fogo Ígneo. 
O Verbo, sopra sem forma, pode manifestar os 
efeitos do Fogo vibral como do Fogo Ígneo.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Pergunte  
 

 

Questão: sentir calor nos pés, sentir as Portas do 
sacrum mover, o coração aquecer e as Coroas da 
cabeça se animarem, é uma etapa do Fogo Ígneo 
e se sim, qual é a próxima ? 

 

A consumação total, pelo mecanismo nomeado 
ascensional, via a Leminiscata sagrada. A fusão e a 
resolução do conjunto das Coroas, a fusão e a 
resolução do efêmero e do Eterno, é o processo de 
acender, se posso dizer, o processo ascensional 
individual e coletivo.  
 

Isso está em curso. É nesse sentido que eu disse 
que tudo está concluído em vocês, mesmo que 
ainda se deva desempenhar a cena do jogo final 
deste mundo.  
 

A aproximação do astro de Fogo está, bem 
evidentemente, em relação com isso. O Apelo de 
Maria, e mesmo a estase, estão diretamente ligadas 
a isso, pois vocês sabem pertinentemente – e vocês 
o vivem – que entre o Apelo de Maria e o planeta – 
grelha final, tudo deve ser consumido. Alguns entre 
vocês serão consumidos a partir do Apelo de Maria, 
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outros na estase, outros ainda entre vocês deverão 
viver esse Fogo na carne durante os 132 dias.  
 

O que se desenrola neste momento mesmo não é 
nada além, para muitos entre vocês, que seu próprio 
encaminhamento do veículo ascensional, seu 
próprio Pentecostes, como isso se produziu há mais 
de dois mil anos para os apóstolos. É claro, muitos 
carismas vão aparecer em vocês. Vocês entenderão 
os anjos, da mesma maneira que vocês começam a 
se comunicar, e a comungar, com os povos da 
natureza. Tudo isso está perfeitamente orquestrado, 
perfeitamente melodioso e perfeitamente justo.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Pergunte  
 

 

Questão: viver o Fogo na carne, é ser queimado 
fisicamente, irradiado, pela radioatividade ou 
raios gama ?  
Isso foi efetivamente preciso e estipulado pelo 
Comandante, bem antes mesmo do que foi 
nomeado as Núpcias Celestes. Não esqueça que a 
lagarta chama de morte, o que a borboleta chama de 
nascimento. O agente operador é o Fogo Ígneo, o 
planeta – grelha, o corpo celeste chamado Nibiru, ou 
Hercolubus, ou Hercobulus segundo a pronúncia. 
Você é pó e você retornará ao pó, não pode ser de 
outra maneira na alegria do Amor reencontrado. 
Como vocês o sabem também – se às vezes o 
objetivo da alma ou da consciência é prosseguir nos 
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mundos carbonados -, isso não poderá ser na terra 
ascensionada.  
 

Eu o lembro que esse corpo no qual você se 
exprime e vive, acaba sempre sob a terra, no fogo 
ou em um rio. Porque seria diferente nesta fase ? 
Entretanto, você não deve fazer nenhuma 
representação desse tipo de queimadura, porque eu 
o lembro de que você ressuscitará antes, no 
momento do Apelo de Maria. Somente as 
resistências da carne podem ocasionar o que você 
chama queimadura, mas a alegria será tal que a 
queimadura será insignificante, e reclamada, e 
mesmo solicitada a se manifestar.  
 

O processo da consumação pode mesmo existir 
independente deste período. É o que vocês chamam 
as combustões espontâneas. O Fogo Ígneo revela-
se, liberando a alma ou a consciência do 
confinamento da carne. Isso será, lembre-se 
simplesmente disso, um alegria comparável a 
nenhuma outra. Mesmo se hoje, em sua pessoa, 
isso pode parecer aterrorizante, isso não é nada. Foi 
do mesmo modo quando o que foi chamado 
Segunda Guerra Mundial. O fogo nuclear, da fissão 
nuclear, evidentemente destruiu um certo número de 
corpos. Talvez você não o saiba, alguns irmãos e 
irmãs encarnados ali naquele momento, por diversas 
razões, não tiveram nenhuma queimadura, nenhuma 
sequela. Alguns ainda estão bem vivos hoje.  
 

Assim, o efeito do Fogo Ígneo destrói a aparência, 
mas deixa intacto o Amor. Que o corpo esteja ainda 
presente ou não muda nada. O desacoplamento de 
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vossa história, se vocês não estão ainda liberados, 
será realizado durante o Apelo de Maria, durante a 
estase, ou durante os 132 dias.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Pergunte  
 

 

Questão: significa que isso pode se fazer sem 
sofrimento ?  
 

Para aquele que está desperto, não haverá nenhum 
sofrimento: para aquele que resiste, haverá 
sofrimento mais resiliência. E portanto, na passagem 
dos 132 dias, se abrirá um espaço de resolução que 
o Coro dos Anjos aclamará. Isso lhes foi explicado 
de inúmeras maneiras. Isso é exato.  
 

Questão : você disse que o fogo de uma bomba 
atômica e o Fogo Ígneo são próximos ou 
similares ?  
 

Os efeitos aparentes são similares, mas a finalidade, 
é claro, não foi a mesma, exceto para aqueles seres 
que sobreviveram e que, apesar da radiação, não 
vivenciaram a destruição de sua carne, em particular 
para alguns corações puros da época.  
 

Evidentemente não se pode dizer que o fogo 
nuclear, da fusão e da fissão nuclear, seja 
sobreponível. É sobreponível no nível das 
qualidades de radiação que são colocadas em obra. 
Contudo eu o lembro que o Comandante dos 
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Anciãos, em numerosas vezes, lhes falou de suas 
centrais nucleares e do efeito desse fogo sobre um 
outro fogo nuclear. O Fogo Ígneo não é o fogo 
nuclear, mas a radiação do fogo nuclear e a 
radiação do Fogo Ígneo são sobreponíveis. Mas a 
finalidade não tem nada a ver. Em um caso, há a 
destruição da vida; em outro caso, há a liberação da 
vida.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Pergunte  
 

 

Questão: algumas crenças, como do fogo do 
inferno em certas religiões, podem limitar o 
impacto do Fogo Ígneo?  
 

Nenhuma crença pode resistir, se posso dizer, ao 
Fogo Ígneo. Unicamente o apego à matéria é uma 
resistência ao Fogo Ígneo. Unicamente a predação 
exercida de maneira contínua em meio das 
encarnações, por um Adâmico, provocaria 
efetivamente o sentimento de uma queimadura 
ligada ao fogo do inferno. Entretanto eu os lembro 
que não existe nenhum inferno e nenhum fogo do 
inferno, simplesmente isso foi criado pela religiões 
constituídas.  
 

Algumas religiões lhes falam do fogo do inferno em 
caso de pecado, outros lhes falam de um certo 
número de virgens que os acolherão. Tudo isso 
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existe apenas na cabeça daqueles que imaginaram 
e pensaram essa escravidão.  
 

O único inferno conhecido, em todos os universos, é 
aqui, sobre esta terra. Todos aqueles, entre os 
irmãos e irmãs encarnados, que tiveram a 
experiência de morte iminente, em seu retorno têm a 
impressão de penetrar um cadáver e dizem todos, 
qualquer que seja o amor manifestado em sua vida, 
em sua família, qualquer que seja o amor espiritual, 
todos sem nenhuma exceção têm descrito que o 
único inferno era aqui e em nenhum outro lugar.  
 

O fogo do inferno se assemelharia, em seu mundo, 
ao fogo do desejo de posse, ao fogo da predação, 
ao fogo da escravidão. Em nenhum lugar do 
universo, exceto os mundos ainda confinados, o 
inferno não pode se manter. Não há nenhum inferno 
exceto aquele que está em vocês, e exceto aquele 
deste mundo. Aquele que foi desacoplado deste 
mundo, seja por uma experiência de morte iminente, 
seja pelo princípio de Liberação, pelo Liberado vivo, 
vive isso com evidência: o único inferno é bem o que 
vocês nomeiam, e que nós nomeamos com vocês, 
os mundos confinados.  
 

Toda a sutileza das forças arcônticas foi de fazê-los 
aderir ao conjunto das religiões constituídas. Isso 
não existe senão em seu mental, e certamente não 
na Luz. Entretanto vocês são livres para continuar 
acreditando nisso, mas é uma perda de tempo e um 
não senso, sobretudo nestes tempos que vive a 
Terra, e que vocês vivem.  
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...Silêncio...  
 

 

Pergunte  
 

 

Questão: meu medo infantil de radiação nuclear 
vai me atrair para viver os 132 dias na radiação 
de uma bomba atômica ou de uma central 
nuclear, ou é uma presciência?  
 

Bem amado, exceto a diferença entre aqueles que 
serão, em um primeiro tempo, poupados desse fogo, 
devido à partida deste mundo, desse corpo, por sua 
evacuação por alguns irmãos galácticos, ou pelo 
reagrupamento em meio aos Círculos de Fogo, qual 
diferença isso faz uma vez que , em definitivo, a 
radiação da Terra será certamente definitiva e total 
no momento do planeta - grelha final ?  
 

Você pode pensar que um sol se transforma de um 
estado a outro sem desencadear reações bem mais 
poderosas do que o fogo nuclear ?  
 

 

Questão : o problema é o sofrimento ligado à 
lentidão da radiação.  
 

Bem amado, você esquece simplesmente a fase 
prévia que é o Apelo de Maria e sua ressurreição. 
A intensidade dessa ressurreição, para aquele que 
ainda não está liberado, será tal, que esse corpo, à 
imagem dos primeiros cristãos, poderá ser cortado 
em pedaços, esquartejado, que o sorriso 
permanecerá sempre em seus lábios. Esse não é 
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um problema de medo, é um problema de confiança, 
não no que eu digo, mas em você mesmo.  
 

As representações que você pode fazer da radiação, 
tal como ela foi conhecida durante o segundo 
conflito mundial desta terra, ou pelos acidentes de 
radiação existentes, não podem, em nenhum caso, 
serem sobreponíveis com o que se realizará após o 
Apelo de Maria, porque cada um, quer queira ou 
não, terá visto o que ele é, terá visto a Luz, e será 
renascido na Luz, mesmo se o corpo persiste. O que 
você pensa hoje não poderá ser pensado após o 
Apelo de Maria.  
 

Eu tomei a imagem dos primeiros cristãos e das 
torturas destes porque é exatamente a mesma 
coisa: desde que o Espírito está revelado, desde que 
o Fogo Ígneo, a chama eterna está viva, percebida e 
vivida, então o que quer que chegue a esse corpo, 
isso não terá nenhuma espécie de importância, tanto 
mais que naquele momento não haverá como 
manter uma estrutura social qualquer. A matriz 
patriarcal arcôntica simplesmente não existirá mais.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Hoje mesmo, para completar, e já desde numerosos 
meses, as radiações cósmicas e as radiações 
solares que atingem a Terra são 
incomensuravelmente mais potentes do que era 
habitual sobre a terra antes dos anos 1984 -85. A 
radiação, pela radiação exótica, tem largamente 
começado e largamente prosseguido seu caminho, e 
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contudo, exceto as sensações de queimadura que 
vocês possam ter agora no nível de suas 
percepções, qualquer que seja o lugar dessas 
queimaduras, não há queimaduras físicas.  
 

Se um de vocês, vibrando no nível das Coroas, 
mesmo se o coração não está ainda desperto, pela 
qualidade de seus campos áuricos, encaixaria 
sem nenhum problema a radiação, agora e já. Então 
você não pode se referir a esses conhecimentos ou 
ao passado. Eu disse que para o fogo nuclear a 
finalidade não é a mesma, e contudo, é exatamente 
o mesmo tipo de radiação.  
 

Quando há uma tempestade geomagnética, o fluxo 
protônico é multiplicado às vezes por dez, o fluxo de 
elétrons também. O que você pode constatar não 
são queimaduras no nível físico, mas bem mais 
curto-circuitos, que isso seja no nível do cérebro 
humano, dos aviões em particular, mas também nas 
centrais nucleares. Isso não faz diferença.  
 

Tudo depende, aí também, do ponto de vista de sua 
consciência, da localização de sua vibração, da 
dissolução da alma, de sua qualidade de abandono 
à Luz, de sua qualidade de entrega. Lembre-se que 
até o Apelo de Maria, tudo o que você tem o tem, 
firmemente. Aquele que quiser salvar sua vida a 
perderá. O Cristo disse, parece-me.  
 

Desde muito numerosos anos, bem antes do que foi 
chamado as Núpcias Celestes, seja o ancião 
Comandante dos Anciãos ou o novo, sejam os 
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povos da Intraterra, sejam os povos da natureza, 
nós não podemos mentir a vocês. A Luz não pode.  
 

Se isso os assusta, se isso lhes dá medo, então este 
é um convite a se olhar ainda mais profundamente, 
em seus apegos, em suas dúvidas, e talvez em 
certas crenças. O que é primordial não é 
absolutamente nada no nível deste mundo e desta 
ilusão, o que é primordial é seu Espírito e sua 
liberdade de escolha e de consciência.  
 

 

...Silêncio...  
 

 

Pergunte  
 

 

Nós não temos mais questões.  
 

Agradecemos.  
 

 

Então eu os abençoo, no amor e na doçura. Pois o 
Fogo Ígneo, em definitivo, é pura doçura e alegria da 
consciência.  
 

 

Em Graça, eu os saúdo Até breve. 
 

 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/limpersonnel-partie-4-

octobre-2016/ 
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IMPESSOAL - PARTE 5 - OUTUBRO 2016 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
 

O IMPESSOAL 

 

Parte 5 

 

Outubro 2016 

 

No Fogo Ígneo, eu o consagro e o bendigo. Você 
que está aí comigo, peço para ser o que você é, sem 
adornos nem falsas aparências. No Espírito 
revivificado, o acolho como você me acolhe. 

 

 

…Silêncio…  

 

 

Então pergunte o que você tem a perguntar. A 
resposta à sua pergunta se fará pelas palavras, pelo 
Verbo e no Fogo.  

 

http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/o-impessoal-parte-5-outubro-2016-perguntas-e-respostas.html
http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/o-impessoal-parte-5-outubro-2016-perguntas-e-respostas.html
https://2.bp.blogspot.com/-Nf2R8UU1o1c/WC0HK4J_CkI/AAAAAAAAEj4/hIrk5T4mQPA2KnWn3O_Ym6WgXa2g76_sQCEw/s1600/79a351229c054226d08949c169a87274.jpg
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Pergunte. 

 

Pergunta: foi dito que os dragões estão muito 
próximos do Espírito e do Verbo criador. Quando 
a alma está dissolvida para muitos de nós, e 
encarnamos o Espírito, como se manifesta a 
potência do Verbo em nossas vidas ou como 
manifestá-la? 

 

O Espírito não necessita nenhuma intenção de sua 
parte, nem o menor exercício. Ele espalha no seio 
de sua consciência efêmera como na eterna, sua 
potência, seu Verbo como seus silêncios. Não 
depende de nenhuma vontade, de nenhuma 
experiência, ele sopra onde quer e quando quer. No 
entanto, no interior de seu corpo de carne, quando o 
Espírito está instalado, seja de maneira duradora, ou 
de uma maneira cada vez mais repetida, isso o 
conduz naturalmente para além do Fogo vibral e do 
próprio Fogo do Espírito, para manifestar em sua 
carne o Fogo Ígneo, manifestando-se por um 
cozimento – que é muito mais que uma vibração – 
nas extremidades de seu corpo como no centro de 
seu corpo, isto é, as mãos, os pés, a cabeça e o 
coração. Isso é independente de suas meditações, 
de suas orações, e se manifesta quando deve, 
quando pode, e não quando você o decide. 

 

A abolição dos véus é o marcador, através da 
facilidade de comunicação e da relação com os 
planos chamados invisíveis. O Espírito confere à sua 
Presença uma irradiação e uma qualidade de 
Presença que não tem nada a ver com a polaridade, 
qualquer que seja, expressada no interior da pessoa. 
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O Andrógino primordial, assim como o Verbo criador, 
tornam-se, nesses momentos ou permanentemente, 
os agentes, oficiando, dentro de sua dimensão, o 
Espírito revelado y despertado. Assim, não há nada 
a cultivar, a não ser apagar-se de si mesmo quando 
este tipo de manifestações corporais ocorrerem; 
estar à escuta e deixar, aí, também, a ação da 
Graça e a Inteligência da Luz fazer o que têm que 
fazer em você como ao redor de você, mas nunca 
dependerá, de certo modo, de você, de uma 
decisão, de uma vontade, ou de uma simples 
intenção. O Espírito sopra onde quer, quando quer, 
na ação que está em ressonância direta com a 
Inteligência de a Luz.  

 

O processo de Liberação, durante esses anos, se 
traduziu, primeiro pela intervenção e ativação das 
estruturas do Estado de Ser, dentro de tudo o que 
lhes foi dado como ensinamentos e diretamente 
vivido por vocês. Que isso se refira a uma das 
Coroas, ao Canal do Éter, à Onda de Vida, ao Canal 
Mariano, às Portas, às Estrelas, ou à sua própria 
consciência.  

 

O Fogo Ígneo assinala, ao nível do Fogo do Espírito 
revelado em vocês, a iminência de certo número de 
eventos que contribuem para a ignição definitiva de 
sua Merkabah interdimensional. A lógica do 
desdobramento do Fogo Ígneo e da Merkabah não 
corresponde a nenhuma lógica inscrita em vocês, 
segundo a lógica da carne ou da consciência 
efêmera, e até diria que não depende tampouco da 
qualidade de suas vibrações, mas simplesmente de 
suas capacidades de desaparecer para vocês 
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mesmos. É durante esses momentos, 
independentemente de toda vontade e de toda 
ocasião, que o Fogo Ígneo pode revelar-se. 

 

O desdobramento deste Fogo Ígneo no interior de 
suas estruturas, para além dos cinco centros e do 
Centro do Coração, está destinado, evidentemente, 
a destruir a totalidade das estruturas efêmeras 
quando chegar o momento. Assim, então, não é 
desejável procurar desenvolvê-lo, mas bem mais, 
simplesmente, acolhê-lo quando se apresenta – com 
benevolência, com silêncio e com evidência. Vocês 
não podem, qualquer que seja a técnica, modificar 
ou atuar sobre o Fogo do Espírito, sobre o Espírito 
ou sobre o Fogo Ígneo, que isso seja no interior da 
pessoa, que isso seja no seio da consciência eterna. 
Simplesmente, vocês terão, talvez, a oportunidade 
de constatar, através de algumas atividades que 
desempenham em suas vidas, de constatar que o 
Fogo Ígneo intervém. Nesse momento, continue 
fazendo o que você estava fazendo, ou vivendo, e 
deixe que ocorra espontaneamente. 

 

O Fogo Ígneo não é apenas um agente dissolvente 
de seu efêmero confinado, mas vem vivificar 
diretamente o Fogo do Coração, a Onda de Vida, o 
Canal Mariano, a Coroa da cabeça, em 
manifestações novas em relação àquelas que vocês 
tenham, talvez, conhecido rotineiramente durante 
numerosos anos. 

 

É através de uma ação qualquer, de uma meditação 
qualquer, que o Fogo Ígneo decidirá, talvez, revelar-
se em vocês. O Fogo Ígneo, revelando-se, para 
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além dos cinco centros e para além do Coração do 
Coração, não tem outro objeto que o de criar a 
finalização do processo ascensional, colocando-os 
nus, situando-os na Morada de Paz suprema, 
mantendo, ao mesmo tempo, uma consciência 
comum de vigília, ligada à ação empreendida no 
momento em que isso se produz. 

 

 

…Silêncio…  

 

 

Pergunte. 

 

Pergunta: utilizando o azeite essencial de 
Eucalipto sobre as diferentes Portas e Estrelas, 
senti uma poderosa ignição, com um efeito de 
impulso, tal como o lançamento de um foguete. 
Esta sensação tem a ver com a Merkabah?  
 

Bem amado, em todas as unções sobre os pontos, 
as Portas, as Estrelas, com um determinado azeite 
essencial, a finalidade é sempre fazer fusionar o 
efêmero e a Eternidade. Evidentemente, durante 
esta fusão onde intervém o Fogo do Espírito e o 
Fogo Ígneo, então se ativam algumas estruturas das 
quais falei, e que também você comentou, ou seja, a 
Merkabah interdimensional.  

 

Você perceberá facilmente que a ação e a própria 
atividade destas Portas, pontos e Estrelas, para 
aqueles que o vivem, tornam-se cada vez mais 
precisas, já não apenas entre as Estrelas entre elas, 
ou as Portas entre elas, ou entre as Estrelas e as 
Portas, mas começam a desenhar circuitos. Estes 
circuitos não estão em relação, necessariamente, 
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com o corpo de Estado de Ser, nem com os circuitos 
conhecidos pelas medicinas orientais, mas, bem 
mais, o corpo ascensional ou a Merkabah 
interdimensional pessoal que reage ao nível das 
estruturas efêmeras e da estrutura de Eternidade 
nomeada corpo de Estado de Ser. 

 

Então, há potencialmente, e cada vez mais 
concretamente, uma ativação da Merkabah 
interdimensional pessoal assim que uma Porta ou 
uma Estrela é Ativada, segundo uma determinada 
sequência, propiciando, como foi expressa na 
pergunta, a ignição que lembra a ignição de um 
foguete, podendo traduzir-se pelas manifestações 
que acabo de citar, ao nível dos cinco centros ou de 
um destes cinco centros. 

 

Então, como talvez vocês tenham compreendido 
através de minhas explicações, assim como no 
momento da intervenção de Maria, no momento da 
estase ou no momento do Apelo, de acordo com o 
tipo de consciência, se produzirá, efetivamente, uma 
ignição parcial, mas permanente, destes cinco 
centros e do Coração do Coração, preparando, 
efetivamente, de maneira definitiva, sua consciência 
para sua liberação no momento final.  

 

Esta sensação de ignição ou de queimadura ao nível 
dos cinco centros, não se acompanha e não se 
acompanhará de queimaduras físicas, para a 
maioria de vocês que têm, pelo menos, uma das 
Coroas ativas. Será muito diferente após o Apelo de 
Maria, durante os 132 dias até o planeta grelha, 
onde, segundo as circunstâncias de cada um, o 
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desenrolar do cenário das tribulações será 
profundamente diferente, interiormente, mas 
desembocando sempre na liberação coletiva e 
individual total do confinamento. O Fogo Ígneo, da 
mesma maneira que a Merkabah interdimensional, 
são, se posso expressar assim, os motores e os 
testemunhos de sua ascensão e de sua liberação.  

 

 

…Silêncio…  

 

 

Pergunte. 

 

 

Pergunta: você falou da ação do Fogo Ígneo 
sobre o Paráclito. Poderia desenvolver? 

 

O Paráclito, o Fogo Ígneo, revela, no momento do 
Apelo de Maria, o que verdadeiramente vocês são, 
para além de toda máscara, de toda aparência e de 
toda encarnação neste mundo. Aí está o tesouro, aí 
está o Paráclito, aí está a revelação final do 
Espírito.  

 

Da mesma maneira que alguns de vocês, nesta 
terra, vivem processos místicos ou processos de 
consciência, sejam quais forem os caminhos 
tomados, do mesmo modo, a revelação final do 
Espírito põe fim, em consciência, antes do fim deste 
corpo, a priori, à ilusão deste mundo, não mais 
pensada, não mais vivida durante algumas 
experiências, mas de maneira definitiva e 
permanente, pelo menos até o chamado planeta 
grelha. 
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…Silêncio…  

 

 

Pergunte. 

 

 

Pergunta: tive este sonho: nós caminhávamos 
em família até um parque, e um grande carro 
preto chegou por trás. Por trás dos vidros 
escuros, três pessoas nos observavam. 
Começamos a correr alegremente. A aceleração 
me fez voar, os braços abertos, até o céu, e me 
pus a dançar com as pessoas me olhando. Eu 
ousei. Um poderoso silêncio preenchia todo o 
lugar. O que estava buscando, há tantos anos, 
estava diante de mim. O que é isso?  

 

Os sonhos de voo, qualquer que seja a circunstância 
ou o cenário, significam sempre, uma saída do corpo 
e um desejo de liberdade e de liberação. Os sonhos 
de voo deixam sempre uma marca indelével na 
consciência porque, através deste sonho, lhe é 
mostrado a Liberdade, através deste sonho, lhe é 
anunciado sua liberação. Quanto ao cenário, o carro 
preto com os vidros escuros, representa o passado 
que está por trás de você; à sua frente há uma festa, 
a alegria da liberdade. Então você elegeu não 
permanecer mais confinada, na dimensão que seja, 
mas regressar para sua morada de Eternidade. 
Então há um cessar da experiência de projeção de 
consciência, não durante o sonho, mas que lhe és 
anunciado pelo sonho. O que está por atrás não 
pode mais obrigar você, apenas a Alegria e a 
Liberdade permite isso.  
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…Silêncio… 

 

 

Pergunte. 

 

 

Pergunta: vivo próximo de uma empresa 
bastante barulhenta e isso não me causa 
nenhum problema, mas há alguns meses, a partir 
das 19 horas, não aguento mais o barulho. Pode 
me esclarecer sobre a regularidade desta 
mudança? 

 

No final do dia, quando o sol decai ou quando se 
põe, há um giro ao nível da energia vital, que vai 
desde a periferia até o centro. O que é suportado 
deixa de sê-lo, a partir de certa hora. Isso 
corresponde a uma dificuldade temporal, para a 
energia vital, como para sua consciência, para 
interiorizar-se. Que fique bem claro, que não é o 
caso, geralmente, durante o dia, mas que é, 
especificamente, quando o sol decai, ou bem 
quando se põe. Isso significa que a energia vital 
ainda não capitulou, ou se prefere, o fogo vital ainda 
não capitulou ante o Fogo vibral.  

 

Não se trata de uma luta onde haja um ganhador e 
um perdedor, mas, simplesmente, nesta fase ativa, 
particular, de último Face a Face individual, a 
energia vital e a energia da consciência, estão 
sendo, eu diria, postas a prova. O Fogo vibral, a Luz 
adamantina, mesmo sem fogo, vem para por fim, 
como bem sabe, ao efêmero. O efêmero o percebe, 
ainda que você, não tenha consciência disso. 
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Existe, portanto, uma forma de luta ou de resistência 
que não depende de sua consciência, mas, 
simplesmente, do sentido da orientação da energia 
vital. Durante esses momentos, para você, a essa 
hora, os mecanismos de interiorização da energia 
fazem que não haja uma interiorização da energia 
vital, enquanto o Fogo vibral, ele, segue os ritmos 
solares ao nível de seus movimentos de 
desdobramento e de dobramento. Há, portanto, uma 
não adaptação e uma não adequação entre ambos 
os movimentos da energia. Isso não significa uma 
resistência de sua consciência, mas, simplesmente, 
uma resistência inconsciente do corpo físico e da 
energia vital, ligada, simplesmente, ao que é 
nomeado reflexo de sobrevivência. Até certo ponto, 
isso pode manifestar-se, mas, quanto mais o Fogo 
do Espírito, quanto mais as partículas adamantinas 
entram em você, menos o processo poderá durar.  

 

Então, eu não tenho, propriamente falando, 
conselhos para dar-lhe, nem nenhuma conduta a 
seguir, mas, simplesmente, orientar, ainda mais, sua 
consciência no sentido da energia nessa hora. 
Conecte-se a seu coração, pensando nele, conecte-
se a seus pés, conecte-se às palmas de suas mãos, 
conecte-se à ponta de seu crânio, sucessivamente, 
isso deve permitir à energia vital seguir a energia 
vibral, a fim de permitir seguir os ritmos normais sem 
qualquer dificuldade. 

 

 

…Silêncio… 

 

 

Pergunte. 
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Pergunta: uma irmã me afirmou que Jesus era 
terapeuta, e que foi sua formação como curador 
que o teria levado a viver o Cristo. Muito 
surpreso, eu lhe respondi com espontaneidade e 
com firmeza: « Isso é falso, a figura de Jesus 
está sendo utilizada em algumas escolas New-
Age, em beneficio próprio. Jesus não necessitou 
de formação para tornar-se o Cristo ». É correto? 

 

Isso é um grito do coração e, portanto, é a verdade. 
O Amor não tem que ser perfeito, ele é. Não 
necessita nenhuma aprendizagem para ser o que se 
é, apenas tem que soltar, justamente, toda forma de 
aprendizagem, de iniciação e de conhecimento. Crer 
que ser terapeuta vai conduzi-los ao estado Crístico, 
não é a verdade. 

 

Existem inumeráveis exemplos de homens e de 
mulheres humanos que viveram o Cristo. Eles, 
então, se tornaram terapeutas, apesar deles. O 
Cristo, eu os recordo, inclusive disse: « Quem me 
tocou »? A cura se efetuava sem nenhuma intenção, 
pela presença do Amor, pela presença do Fogo 
Ígneo, e, certamente, não por algum aprendizado, 
uma técnica, ou algo aprendido previamente, que 
poderia conduzi-lo ao estado Crístico. O estado 
Crístico, nestes tempos da terra, é um sacrifício, 
uma tensão para o abandono, uma tensão para 
Cristo. Os fenômenos místicos, seja qual for a sua 
natureza, não são prévios, mas posteriores à 
realização do estado Crístico. 
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…Silêncio… 

 

 

Pergunte.  

 

 

Pergunta: Em um sonho, me encontro rodeado 
por varias entidades que saltam sobre mim para 
me devorar. Não oponho nenhuma resistência, e 
em um estado de paz interior e de abandono, as 
deixo me devorar, e tudo desaparece na 
escuridão. O que quer dizer isso? 

 

O que você sonhou é uma das formas de 
representação da travessia do Guardião do limiar. 
Os animais que o devoram, mostram-no, por sua 
Presença e, como você disse, o deixar-fazer, que 
após essa fase, você se encontra aí, onde você 
nasceu, não nesta vida, mas no seio do que está 
para além da Fonte, nomeado Parabrahman ou 
Absoluto. O sonho, neste caso aqui, dá, 
simplesmente, esclarecimento sobre o seu futuro.  

 

 

…Silêncio… 

 

 

Pergunte. 

 

 

Pergunta: quando recebi meu nome de Espírito, 
caí em um sono profundo, acompanhado por um 
zumbido e um borbulhar intenso, no ouvido 
direito, que se prolongaram por uns dez dias, 
cinco a seis vezes ao dia. Já vivi isso, no ouvido 
esquerdo, durante três anos, e depois parou. A 
que isso corresponde?  
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O borbulhar, a vibração, o som, a explosão, 
percebidos ao nível de um dos dois ouvidos, 
assinalam a modificação do estado de consciência. 
À esquerda, para além do som da alma, para além 
do testemunho da ativação, que representa este 
som, ao nível da Coroa radiante da cabeça. O som 
da alma é percebido à esquerda, e o som do Espírito 
é percebido à direita, o Canal Mariano é à esquerda, 
as entidades desencarnadas se aproximam de seu 
ouvido direito, os seres de Luz se aproximam de seu 
ouvido esquerdo. O que você descreve, corresponde 
ao processo – em uma primeira fase e durante três 
anos – ao processo de colocação em dissolução, em 
elevação, da alma. O som do Espírito, ouvido à 
direita ou ao redor do ouvido direito, não é nenhum 
desencarnado que fala, ainda que eles se 
expressem nesse lado, mas esse borbulhar, esse 
zumbido, essa explosão, traduzem, simplesmente, 
que o Espírito começou a manifestar-se dentro de 
sua encarnação.  

 

 

…Silêncio… 

 

 

Pergunte. 

 

 

Pergunta: sofro, há vários meses, de inflamações 
do colón e de espasmos. Observando meus 
pensamentos e meus medos, eu disse: para que 
continuar se devo sofrer assim. 
Instantaneamente, senti os laços nos pés e nas 
mãos. Sua presença está relacionada com 
alguma rejeição ou algum bloqueio, 
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inconsciente, para com a pessoa ou este 
mundo? Como transmutar estes bloqueios 
inconscientes? 

 

Não há nenhum bloqueio inconsciente que segure. 
O fato de ter sentido os laços nos tornozelos e nos 
pulsos, demonstra, que você está em seu devido 
lugar neste corpo, qualquer que seja seu sofrimento. 
Recorde, também, que o sofrimento nunca é 
desejável nem apetecível, mas quando este ocorre, 
seja onde for, está claro que se trata de um convite 
para reagir, não em consciência, mas eu diria, 
enquanto solução terapêutica, para buscar a causa 
no corpo, ou na cabeça, dá no mesmo, exceto, é 
claro, se você é capaz, como fez neste momento, de 
dizer, como você disse: “para que”. Este “para que” 
significa, simplesmente, que nesse momento, você 
soltou, inclusive com relação ao sofrimento, inclusive 
com relação aos desequilíbrios, mesmo que fossem 
orgânicos e presentes nesse ventre. 

 

O sofrimento, nem desejável nem apetecível, é, 
infelizmente, no seio deste mundo, um dos meios 
pelo qual a Luz pode emergir e ser conscientizada. 
Quando o sofrimento, qualquer que seja, se torna 
intolerável, volta a ser tolerável, seja qual for sua 
intensidade, a partir do instante que você confia no 
que você é, sem qualquer pedido, simplesmente, 
demonstrando a si mesmo, com isso, que você não 
está mais no ponto de vista daquele que sofre. 
Existe, para alguns de vocês, através da dor, ou da 
manifestação corporal, ou da enfermidade, um 
potencial importante de liberação. Não se trata, 
propriamente dito, de uma resistência de sua 
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consciência, nem mesmo uma resistência de sua 
pessoa, mas são mecanismos de ajustamento e de 
finalização da superposição entre o efêmero e a 
Eternidade. 

 

A dor, em certo ponto e durante certo tempo, 
provoca, naturalmente, um processo de colocação 
em marcha da liberação. Muitos místicos, através de 
seu sofrimento corporal, conseguiram, de certo 
modo, superar isso por uma forma, ao mesmo 
tempo, de abandono e exaltação. Este abandono e 
esta exaltação os conduziram a deixar de ser 
afetado, qualquer que fosse a intensidade deste 
sofrimento, por sua consciência dolorosa, no 
momento em que isso se produziu. A Inteligência da 
Luz está, como sempre, trabalhando em seu 
processo. Não há, portanto, nem bloqueios nem 
resistências, mas, simplesmente, dor. A dor, o 
sofrimento, com certa intensidade, com certa 
duração, os coloca frente a seu lado perecível. 
Desemboca, pelo sofrimento ou a dor, assim como, 
pelo mecanismo da consciência, quando você diz 
“para que”, em uma facilitação e uma superação da 
própria dor. O que é diferente, certamente, de uma 
ação terapêutica, qualquer que seja, mas assinala, 
no entanto, uma transformação radical da 
consciência, permitindo, para alguns humanos, 
deixar de estar apegados a seu corpo, a sua vida, ou 
a seus sofrimentos. 

 

 

…Silêncio…  

 

 

Pergunte.  
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Pergunta: Eu tive dois sonhos. No primeiro, o 
mar, durante um maremoto, dá uma parada para 
que eu possa passar, e no segundo, se 
transformou em cubo de gelo, permitindo-me 
voltar para a praia. O que isso diz? 

 

A água, o maremoto, o tsunami, para além das 
circunstâncias reais e futuras deste mundo, 
corresponde, antes de tudo, em você, ao 
inconsciente, à feminidade, ao Feminino sagrado, à 
água, às profundidades. Tudo isso está relacionado 
com o elemento Água. Estar submerso pela água, 
por um maremoto, por uma onda, significa que não 
há nenhuma concordância precisa, nem uma 
solução total, com o que existe no seio do que é 
nomeado inconsciente. O sonho em si, para além de 
interpretá-lo, realiza, no momento em que se produz, 
uma liberação das forças inconscientes, não para 
que tomem o controle, mas, para que sejam 
esclarecidos, de maneiras diferentes, e, deste modo, 
se resolvam.  

 

Este tipo de sonho o convida, também, a investigar 
sua polaridade feminina, a cultivá-la, a deixá-la 
emergir através de um ato criativo, através do Verbo, 
através do jogo, através do que lhe pareça 
agradável de criar, de manifestar ou de jogar.  
 

O fato de que a água se transforme em cubo de 
gelo, que, no entanto, te permite escapar do fluxo, 
representa algo a que você está apegado, no seio 
de seu inconsciente, por preservação, por medo ou 
por outra razão, mas que, no entanto, mesmo se isto 
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o ajude em determinados momentos, não tem que 
permanecer dessa forma. O sonho, aqui, não trata 
de preveni-lo, mas, simplesmente, mostrá-lo, e ao 
mesmo tempo lavar o que deve ser lavado. 

 

 

…Silêncio…  

 

 

Pergunte. 

 

 

Pergunta: A insônia corresponde aos momentos 
em que os elementos estão em plena atividade 
neste mundo? Os sismos, os vulcões... 

 

Não é sistemático, longe disso. Os despertares 
durante a noite têm múltiplas causas. A que você 
mencionou é apenas um dos possíveis. Existem 
incontáveis, concernentes, tanto à vitalidade e à 
energia do corpo, como, efetivamente, a processos 
também de integração da Luz, mas, antes de tudo, 
tem que buscar a causa dentro dos ciclos e dos 
ritmos de sonho ligados a certos órgãos.  

 

A hora de despertar, o número de despertares, o 
que acontece no momento deste despertar, pode 
orientar, mas não tem, em absoluto, uma relação 
com o que você menciona. No máximo, para além 
dos vulcões, os sismos, as tempestades e todos os 
acontecimentos climáticos da terra, o que podemos 
dizer, é que a radiação solar, durante as 
tempestades geomagnéticas ou as ejeções de 
massa coronal, pode alterar, efetivamente, tanto a 
concentração como a consciência comum, como a 
mente, como o sonho. Mas, antes de tudo, a 
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primeira causa, evidentemente, tem que ser buscada 
dentro da mecânica particular da energia de certas 
vísceras ou certas funções corporais, mas, também, 
de certos chakras, em um nível meramente 
fisiológico. 

 

 

…Silêncio…  

 

 

Pergunte. 

 

 

Pergunta: minha filha, de menos de um ano, é 
muito sensível a tudo o que vivemos agora, em 
especial as tempestades magnéticas. O que fazer 
para acompanhá-la e ajudá-la a viver isso com 
mais serenidade, especialmente durante as fases 
noturnas? 

 

Neste caso, neste caso específico, eu o recordo, 
que, com menos de um ano, o que é nomeado 
fontanela ainda no está fechada. Então, a radiação 
da tempestade electromagnética penetra, é claro, 
com mais facilidade nos bebês. Se existem 
distúrbios do sono, há apenas que reequilibrar o 
fluxo de energia existente ao nível da cabeça. 
Acaricie, simplesmente, a cabeça de sua filha, e 
também deslize suas mãos desde a cimeira do 
crânio, cada uma em cada lado da cabeça, e baixe 
suas mãos até em sob os pés. A energia ligada à 
tempestade geomagnética não se acumulará mais 
na cabeça, mas será distribuída por todo o corpo. 

 

 

…Silêncio… 

 



142 
 

 

Pergunte. 

 

 

Pergunta: como os bebês vão reagir aos sons 
das Trombetas quando soarem continuamente? 

 

Os bebês não estão ainda separados das influências 
celestes. Você não tem, portanto, que ter qualquer 
preocupação com respeito ao efeito das Trombetas 
sobre as crianças, elas estarão felizes. Sim, 
certamente, há um ponto de congestionamento, eu o 
convido, do mesmo modo, durante as Trombetas, a 
fazer circular a energia, simplesmente, movendo 
suas mãos desde a cabeça até os pés desse bebê. 

 

 

…Silêncio… 

 

 

Pergunte. 

 

 

Pergunta: se não vivemos nenhuma das três 
Coroas radiantes, nós viveremos as tribulações 
dos 132 dias? 

 

Tal como foi dito em inumeráveis reprises, não. 
Nada lhe permite afirmar que isso seja verdadeiro. 
De fato, existe um efeito surpresa, existem 
mecanismos de proteção da sua pessoa. Não há 
nenhum atraso, não há nenhum erro, não há 
nenhuma incapacidade para viver isso, mas, mais 
frequentemente, há medidas de proteção adotadas 
pela Inteligência da Luz. Existe, por outro lado, o que 
Maria comentou, muitas vezes, com relação às 
últimas graças.  
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Do mesmo modo, viver as Coroas, seja qual fora a 
antiguidade desta vivência, assinala, evidentemente, 
a Liberação – no momento final. Mas não quer dizer 
com isso que você estará nos Círculos de Fogo ou 
você estará nas tribulações, porque, em certos 
casos, você não terá nada mais a fazer neste mundo 
e deixará este corpo sem dificuldade alguma.  
 

A única diferença, durante estes anos, tem sido para 
aqueles que viveram uma das Coroas radiantes; 
eles foram chamados – tal como foi dito no 
Apocalipse de São João – e serão liberados, mas 
ninguém pode prejulgar sua localização, de 
momento. Mesmo se, de maneira mais generalizada, 
e mais corrente, aqueles que tenham já ativado as 
Coroas, serão, de maneira preferencial, liberados no 
momento do Apelo de Maria, ou seja, que deixarão 
seu corpo, que vá para o Círculo de Fogo ou não.  

 

Portanto, se nada se viveu ao nível das Coroas 
radiantes, isso não quer dizer, necessariamente, que 
você viverá as tribulações durante os 132 dias. Tudo 
depende, tanto do Apelo de Maria, como também, 
de sua atribuição vibral. Nunca foi evocado outra 
coisa que este processo. Todo o mundo, sem 
exceção alguma, será liberado. E, como alguns de 
vocês ainda não estão vibrando, se posso dizer, no 
há nenhuma maneira, agora, de determinar o 
período intermediário com relação à sua situação. 

 

Evacuados pela Confederação Intergaláctica com o 
corpo, evacuados sem o corpo, por vocês mesmos, 
evacuados pelos irmãos e irmãs Vegalianos com ou 
sem o corpo, transitados nos Círculos de Fogo ou 
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não, vivendo as tribulações ou não, não é, nem uma 
recompensa nem um castigo, mas, simplesmente, a 
colocação em adequação do que vocês têm que 
fazer. Desaparecer definitivamente, servir no seio 
das tribulações, receber as chaves Mecatrônicas ao 
nível dos Círculos de Fogo dos Anciães, não faz, em 
definitivo, nenhuma diferença no final. 

 

 

…Silêncio… 

 

 

Pergunte. 

 

 

Resta pouco tempo, deseja uma última 
pergunta? 

 

Responderei a ela brevemente. 

 

 

Pergunta: Será o choque de amor com 
Hercóbulus, que irá desencadear a terceira 
guerra mundial? 

 

Como sabem, tanto vocês, irmãos e irmãs humanos, 
como os meninos maus, como os cientistas, como 
as religiões, eles conhecem a existência deste corpo 
celeste. Alguns querem servir-se da presença deste 
corpo visível, para seguir com seus assuntos, não 
será assim. O que você nomeia a terceira guerra 
mundial é, bem evidentemente, algo que está 
contemplado, si posso dizer assim, por aqueles que 
creem organizar o tempo, administrar o mundo, 
administrar os povos, e escraviza-los. 
Evidentemente, não será, em absoluto, como eles 
pensam. O que posso dizer, simplesmente, é que se 
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aproveitarão da aproximação de Nibiru, no momento 
em que estiverem seguros de sua visibilidade, para, 
uns dias antes, começar, se posso dizer assim, as 
hostilidades. Mas isto não irá muito longe, porque a 
visibilidade de Nibiru desencadeará efeitos maiores 
no conjunto da terra, o que não permitirá mais de se 
divertir a fazer a guerra, mas sim a viver no interior 
de si.  

 

A cronologia do Evento não está fixa, ainda, ou seja, 
a cronologia ligada às Trombetas, ao Apelo de 
Maria, à visibilidade e às tribulações. O momento 
chave é o Apelo de Maria, a estase, e em seguida os 
132 dias, onde, mesmo entre aqueles irmãos e as 
irmãs humanos que estejam em seu corpo de carne, 
terão, verdadeiramente, outra coisa a fazer, que 
fazer a guerra. E fazer a guerra com o quê, na 
medida em que tudo o que leve o que é nomeado 
eletricidade e eletrônica cairá, e relegando as armas 
modernas ao nível das antiguidades? A menos que 
lutassem com as mãos nuas, me parece muito 
improvável poder continuar com qualquer atividade 
de guerra, no momento da visibilidade, e, a fortiori, 
ainda mais se o Apelo de Maria se realizou.  

 

Não se ocupem disso, ocupem-se de seu coração e 
de sua eternidade. 

 

 

Em nome do Amor, pela Graça do Fogo Ígneo, eu os 
saúdo.  

 

 

Adeus. 
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*** 

 

Tradução do Espanhol/Francês: Célia M. 

Espanhol: http://sabesquienerestu.blogspot.com.br/p/el-impersonal-parte-5-octubre-

2016.html 

Francês:  https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/limpersonnel-partie-5-

octobre-2016/ 
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O. M. AÏVANHOV - PARTE 1 - OUTUBRO 2016  

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

 
 

O. M. AÏVANHOV  
 

Parte 1 

 

Outubro 2016 

 

 

Então queridos amigos, me alegro de passar um 
momento com vocês. Como havia dito há algumas 
semanas, intervirei até o momento crucial de modo 
particular, isto é, no seio de minha humanidade, não 
como Comandante porque vocês sabem que 
guardamos silêncio; se devemos nos expressar, 
passamos ao Impessoal. Então, hoje, queria estar 
com vocês para trocar, apresentar todas as minhas 
bênçãos, todo o meu amor, e compartilhar coisas 
com vocês e outros.  
 

Vamos tratar de progredir assim, através de nossos 
diálogos sobre o que os toca o coração, o que, 

http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/o-m-aivanhov-parte-1-outubro-2016-questoes-e-respostas.html
http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/o-m-aivanhov-parte-1-outubro-2016-questoes-e-respostas.html
https://2.bp.blogspot.com/-8qaZwjYUhwc/WCxUF_4_tvI/AAAAAAAAEjk/HCpyLsF8hGcIMsnmTVA0CvoJ83m1BrapACLcB/s1600/Aivanhov-mensagem-14-1-15.jpg
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entretanto pode, ainda, fazer retornarem os 
fantasmas da pequena bicicleta, ou também o que 
necessita talvez esclarecer neste período preciso 
que vivem sobre esta Terra, e o que pode ainda ser 
chamado o último Face a Face, se posso dizer, entre 
o Eterno e o Efêmero. 
 

Então vamos escutar uns aos outros e tratar de tirar 
proveito do que vamos compartilhar, para que a 
grande maioria possa aproveitar alguns 
esclarecimentos ou certas explicações, de tudo o 
que queiram falar. Então vamos escutar o que têm 
para me dizer, o que querem perguntar ou 
questionar sobre qualquer assunto que seja.  
 

 

Pergunta: estaremos cientes da chegada dos três 
dias, seis dias antes. De onde vocês estão, vocês 
saberão antes e terão sinais precisos? 

 

Como sabem, a chegada dos três dias está mais ou 
menos em sincronia com a visibilidade de 
Hercólubus, certo? E, assim como vocês, nós 
apenas podemos observar, mesmo a partir de onde 
estamos, com suas flutuações, como os cientistas 
sabem, em uma órbita que não é sempre a mesma 
trajetória nem a mesma velocidade. É por isso que 
nós tampouco podemos detectar antes que vocês, 
se posso dizer, o momento importante, o momento 
crucial. Então nós somos como os outros, e o 
mesmo lhe diria a Fonte, em sua grandeza e em sua 
possibilidade de viajar em todos os tempos e em 
todas as dimensões, não poderia ser mais precisa 
do que isso. 
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Mas nós sempre dissemos que teriam premissas 
cada vez mais evidentes, que tudo o que estava 
escondido se revelaria, a proximidade de certos 
eventos anunciados pelos profetas de todos os 
tempos, e também a programação feita pelos maus 
rapazes a respeito dos eventos que eles queriam 
converter em vantagens para si, com certeza. Tereis 
sinais, em breve, mas mesmo para estes sinais, só 
poderão constatar a pertinência e a intensidade, mas 
não poderão encontrar outras informações antes do 
momento dos três dias além do que já lhes foi dito, 
que são as Trombetas, não é?  
 

Alguns entre vocês, como disse, o esperam, e outros 
ainda temem este evento. Outros não têm a 
possibilidade - porque nada vivem,- até de crer ou 
de pensar nisso, está muito bem assim, porque 
vocês bem sabem que quando há uma noção 
coletiva, seja em um grupo preciso, um país ou um 
continente, ou com pólos de interesse comum, 
move-se muito as energias da egrégora e do 
inconsciente coletivo.  
 

Então, cada um será tomado em função não de sua 
preparação, e sim de sua disponibilidade. Em função 
disso, com certeza, não é impossível que de 
maneira puramente psíquica, inclusive astral, alguns 
entre vocês sejam informados da iminência. Mas 
mesmo dentro desta iminência, não haverá data ou 
hora precisas - até o último momento - porque cada 
um, como sabem, neste último Face a Face 
individual e coletivo, cada um está no exato lugar e 
será tomado, não de improviso, mas será tomado na 
consciência que tem, no momento mesmo dos sinais 
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astrofísicos e do Apelo de Maria propriamente 
falando, como também, como sabem, das 
Trombetas do céu e da Terra. 
 

Então não há mais precisões que as que já dei aqui, 
há um mês, mais ou menos, a respeito do período 
em que estamos. Isso pode ser qualquer dia, 
qualquer semana, e mesmo vocês, antes de poder 
escutar as Trombetas, mesmo se seja algo que 
esperam, que amam, se arriscam ser pegos de 
surpresa, porque o elemento surpresa não está em 
detrimento da consciência, mas representa bem 
mais um choque e vocês sabem que o Choque da 
Humanidade, tal como lhes foi apresentado pelo 
bem amado Sri Aurobindo, João se preferem, é 
bastante adequado. 
 

Outros... alguns estarão na cólera, outros na 
negatividade, mais e mais, e outros na mais plena 
aceitação e confiança, porque alguns tiveram a 
possibilidade de entrar em contato, se pode-se dizer, 
com o Espírito de Hercólubus, e sentiram o incrível 
Amor deste planeta, desta estrela se preferem, mas 
não é nem uma estrela nem um planeta, está entre 
os dois. E a liberdade de Nibiru ou Hercólubus faz 
com que, como sempre lhes dissemos, desde 2010, 
sua velocidade flutuava em função das diferentes 
forças eletromagnéticas que ele encontrava em sua 
travessia do sistema solar. Ele poderia, portanto, e 
como o observaram de maneira formal aqueles que 
dispunham dos meios adequados, sua velocidade 
nunca foi constante, mesmo se podemos considerar 
que sua revolução orbital tem sempre a mesma 
duração - sabem que é um ciclo zodiacal, são 
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25.000 anos com um trânsito mais ou menos 
próximo cada 12.000 anos, até mesmo cada 3.600 
anos.  
 

Então não temos nenhum meio, até com a nossa 
visão, se posso dizer, de dar-lhes mais elementos, 
nem datas. Mesmo se as tivéssemos, não as 
daríamos porque seria absolutamente contrário à 
intenção da Liberação da Terra, e de sua própria 
Liberação. Então são só seus próprios canais, seus 
próprios sentidos, seu próprio intelecto que podem 
ver os sinais. São inumeráveis, é claro, e está tudo 
no que lhes dissemos antes das Núpcias Celestes, 
anos antes lhes havíamos dado algumas 
referências. Agora, se querem ter mais precisão e 
refletir sobre isso, os remeto às profecias que são 
acessíveis, que sejam das profecias antigas ou mais 
recentes que se efetuaram, diria, desde cerca de 
150 anos, um pouco por toda parte sobre a Terra. 
Encontrareis estes sinais, encontrareis anúncios que 
todos, efetivamente, convergem para um 
acontecimento crucial.  
 

E é através da importância, havia dito então, por 
exemplo, do Cinturão de Fogo do Pacífico, e dos 
vulcões, os dragões lhes falaram dos buracos na 
terra, que se formavam para estabilizar a expansão 
da Terra. Esta expansão, eu os lembro, fará crescer 
o diâmetro da Terra em uns 6.000 a 9.000 e alguns 
kilômetros. 
 

Então vejam bem que não é um acontecimento que 
só será percebido por uma maioria, ninguém poderá 
escapar a este acontecimento. Quer creiam nele ou 
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não, que pensem nele ou não, que o esperem ou 
não, este acontecimento está com certeza presente. 
Falta o famoso limiar da aproximação, quando Nibiru 
será visível, e eu os lembro de que o Apelo de Maria 
e as Trombetas ocorrerão de maneira mais ou 
menos sincrônica, isto é, no mesmo período. 
 

O que não é óbvio, para aqueles entre vocês que se 
interessam pelas profecias e pelos sinais (terrestres 
ou celestes), é certo que veem agora claramente 
esta espécie de aceleração e de amplificação das 
revelações, de tudo o que estava escondido em 
vocês mesmos e como também ao nível da 
sociedade. Porém, mais do que nunca, desde a 
atribuição vibral e do Face a Face, cada pessoa, 
cada irmão, cada irmã, incluindo os que eu chamei 
de portais orgânicos, podem se questionar sobre o 
que se desenrola atualmente sobre a Terra. Além 
disso, até as mídias oficiais, como se diz, começam 
a dar pequenas informações. Certamente estão 
alteradas ao nível da duração do tempo, mas, pouco 
a pouco certo número de elementos, até no nível 
dos que tentaram esconder esta verdade, se 
desvelam agora. Porque já não podem silenciar 
mais, e porque de toda forma fazem falta, para 
vocês e para nós, e para os maus rapazes, umas 
referências e todos nos servimos das mesmas 
referências. 
 

Evidentemente, a finalidade não é absolutamente a 
mesma, ao nível individual do que eles imaginam, 
creem, ou esperam. Porém, onde quer que esteja 
sobre a terra, o conjunto dos sinais da sociedade, 
sinais do seu corpo, porque há e isto foi especificado 
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pelo Impessoal, a ativação franca e maciça das 
últimas Portas, situadas nas dobras da virilha, à 
frente e atrás, que foi sincrônica com a 
permeabilidade da Onda da Vida, não mais no 
núcleo cristalino da energia da Terra ou 
componentes diferentes, mas diretamente no Fogo 
do Espírito. 
 

Sereis cada vez mais numerosos a perceber este 
calor na sola dos pés, que já não são ondas de 
energia que sobem como antes, mesmo se às vezes 
isso pode seguir alguns circuitos por suas pernas ou 
até o ventre, mas muita gente sente coisas, muitos 
irmãos e irmãs, por exemplo, ouvem assobios nos 
ouvidos. Então provavelmente eles vão pensar, 
aqueles que nada sabem, que são zumbidos, e que 
é um problema médico. Não é assim. O som nos 
ouvidos se faz cada vez mais agudo, estridente, 
intermitente ou permanente, isso é da aproximação 
de Nibiru. Não é mais apenas aquilo que foi 
chamado o Antakarana, ou seja, o som da Alma, o 
som do Espírito, o som das Presenças que vinham 
ao seu Canal Mariano, mas que esta diretamente - o 
que escutam nos ouvidos, o que sentem na sola dos 
pés, ou ao nível das pregas da virilha - vinculado à 
chegada de Nibiru.  
 

Quando digo a chegada, ela está chegando há mais 
de trinta anos, é verdade, porém aqui falo de 
visibilidade, mas diante de todos os efeitos 
eletromagnéticos que vão permitir corrigir o que foi 
chamado então (quando das Núpcias Celestes, com 
a revelação das Estrelas ) a luz oblíqua, como já 
sabem, do eixo de falsificação. E este eixo de 
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falsificação, vocês o encontram em vocês, é claro, 
também o encontram na inclinação dos planetas, e 
não estão sem saber, para aqueles que se 
interessam pelo sistema solar, que os planetas mais 
externos, viram mudanças significativas, 
particularmente mudanças de eixo, é o que havia 
sido chamado o basculamento dos pólos, 
magnéticos primeiro e depois físicos, claro.  
 

Então tudo isso é parte das coisas que se 
desenrolam de maneira sensível, em vocês e em 
toda a sociedade, como por toda parte sobre a 
Terra. Então não há sinais melhores do que aqueles 
que vocês vivem em seus corpos e aqueles que 
podem observar ou ler em suas mídias, quaisquer 
que sejam, quer isto concirna aos vulcões, aos 
terremotos, aos buracos que aparecem na terra, ou 
às revelações daquilo que estava oculto e 
escondido. O nascimento da Luz se faz cada vez 
mais relevante e agora, à iluminação da Luz , se 
une, pode-se dizer, o Fogo Ígneo, o fogo gerado por 
Hercólubus. E isso se vive em seus corpos. Já não 
são somente modificações fisiológicas, são 
manifestações que concernem diretamente ao 
corpo, sintomas que aparecem nos diferentes 
lugares que acabo de nomear. É o único modo que 
terão de poder especificar ou de aproximá-los de 
uma data precisa.  
 

Mas não serve para nada buscar uma data precisa, 
porque se procurarem muito uma data, se esquecem 
de se inclinar para o que vivem; não por 
egocentrismo, não para surpreender-se com a 
eficácia, da ativação de tal ou tal Porta, mas bem 
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mais, para darem-se conta, em sua carne, do que se 
desenrola.  
 

Então provavelmente alguns terão sonhos, e muitos, 
alias, desde dezenas de anos, têm sonhos deste 
tipo, porém nos sonhos nunca há a possibilidade de 
datar. Quem pode dizer que teve um sonho 
premonitório ou profético onde uma data é dada, por 
exemplo, de ver um calendário ou uma data que é 
mostrada? É algo raríssimo, diria mesmo 
excepcional, e, sobretudo nas circunstâncias que 
correspondem ao conjunto do sistema solar. Eis aí o 
que posso dizer. 
 

Há outras perguntas na sala a respeito disso? 

 

 

Pergunta: E sobre as previsões de Nostradamus 
que anunciou o fim do mundo em 2.025?  
 

O importante é a Liberação, é viver o que há a viver 
durante os 132 dias, porém duvido muito que se 
possam dar datas. Outros falaram de 2.036. Há 
videntes que viram uma nova humanidade, novas 
regras de vida - porém isso não existe, como sabem. 
Então não há data a buscar, simplesmente o 
conjunto do que lhes é acessível como informações, 
de seu corpos, da sociedade e do mundo, os fazem 
admitir ou não a realidade do que acontece. Porque, 
é claro, são todos os sentidos de sobrevivência da 
lagarta que estão ainda ativos, enquanto ela não 
recebeu o sinal da metamorfose coletiva, ou seja, 
dos três dias de estase, e, antes, as Trombetas, é 
claro. 
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Então todas as datas que lhes foram dadas, agora, 
todas as datas são falsas por definição. 
 

É isso que devem aceitar, não há data, mesmo se 
há um acontecimento crucial em uma determinada 
data. Mesmo Nostradamus que, eu os lembro, ainda 
era o Bença Deunov, o walk-in Orionis, não poderia, 
em encarnação dar informações mais precisas do 
que aquelas que entregou de forma alegórica ou 
velada, se podemos dizer. Porque não servem de 
nada, e vocês bem o sabem. Claro que seria 
satisfatório para a lagarta programar sua 
metamorfose dizendo-se: vou fazer isto ou aquilo 
antes. Vejam ainda, de modo geral, quando estamos 
encarnados, quantos de nós somos informados do 
dia de nossa morte? 

 

É necessário que haja um anjo da guarda particular. 
Como foi o caso com a senhora, que recebeu 
ensinamentos do livro “Diálogo com o Anjo”; este foi 
também o caso com alguns profetas que enviaram 
seu obtuário de morte no dia de sua morte e não 
com atraso. Mas é excepcional ser informado, em 
nível pessoal, do dia da transição, ou da morte. 
 

Então, imaginem bem que ao nível de tamanha 
transformação, que não é a morte, mas sim a 
Ressurreição, não é possível conhecer a data. E 
vocês como nós, como os maus rapazes, esperamos 
todos, a visibilidade, porque sabem muito bem que 
as forças em jogo não serão mais controláveis a 
partir deste momento. E eles tratam certamente de 
desenvolver seus planos - para aqueles que ainda 
os têm, certamente, que não entenderam que 
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nenhum plano mudaria nada - tratam de se basear 
no conhecimento aproximado da chegada da 
irradiação de Nibiru de maneira total para fazer 
coincidir, se podemos dizê-lo, com seu próprio 
calendário.  
 

Mas não se ocupem disso, contentem-se em estar 
totalmente presentes na matéria, em vosso corpo, 
de estar presentes a cada minuto de vossa vida, de 
estar lúcidos, de estar no Amor, e lembrem-se de 
que nesse período, tive a oportunidade de dizê-lo, o 
silêncio é às vezes preferível às explicações e às 
palavras. O que é importante, é o que você é, o que 
irradia quando a pessoa não intervém mais, e isso 
se faz independente de sua vontade, de seus 
alinhamentos ou daquilo que desejas. Quando são o 
mais natural possível, se posso dizer, na matéria, no 
corpo que entretanto vives, então neste momento 
estás alinhado. Que seja na natureza ou para ir 
tratar com o cobrador de impostos, é a mesma coisa. 
Se conseguirem se manter nesta atitude de 
alinhamento, se podemos dizer, de consciência 
ampliada, sem preparação, sem nem mesmo pensar 
nisso, inclusive, verás que há muita diferença. 
 

Este é o vosso desafio, vosso troféu, se posso dizê-
lo, neste último Face a Face individual, isto é, 
manter o que sois em verdade, quaisquer que sejam 
as circunstâncias, talvez desagradáveis que podem 
fazê-los viver as relações familiares, sociais, 
profissionais, ou vosso corpo. Porque se à menor 
dor, se à mínima pergunta vocês perdem o norte, se 
posso dizer, como vão fazer quando não tiverem 
mais norte, durante a estase? 



158 
 

 

Então, conhecer a data não serve para nada, já que 
esta data está inscrita no presente que vives, cada 
vez mais, através - como lhes explicou o Impessoal - 
da ativação das últimas Portas, para aqueles que o 
vivem, é claro. Inclusive para aqueles que nada 
vivem, hoje, há apesar de tudo, uma forma, não de 
intuição, mas sim de pressentimento ou de 
inquietude. Olhem ao redor nas suas publicidades, 
nas mídias, que com sutis toques lhes falam de 
maneira cada vez mais incongruente, eu diria, do fim 
do mundo, mesmo quando não empregam estas 
palavras, até mesmo nos filmes. Vejam tudo o que 
se desenrola. Não percebem este sentimento de 
urgência, este sentimento de paz profunda quando 
abandonas esta urgência de querer fazer isso ou 
aquilo?  
 

Então não há data. A única data é o Apelo de Maria 
e as Trombetas, certamente. As Trombetas 
permanentes, não sua repetição e sua multiplicação 
em diferentes lugares do planeta, mas o seu 
aparecimento por toda a Terra, tanto no hemisfério 
norte quanto no hemisfério sul. Há certamente 
outros sinais celestes que foram anunciados pelos 
profetas: as auroras boreais visíveis em baixas 
altitudes, e não nas altas altitudes, próximas aos 
pólos, mas pela altura do Equador. Tudo isso, se 
querem, são realidades concretas que acompanham 
as mudanças. 
 

O mesmo que os meteoritos, Miguel lhes havia dito 
que está representado e manifestado nos 
meteoritos. Informem-se sobre os meteoritos, vereis 
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bem o número de meteoritos que atravessam a 
atmosfera terrestre, inclusive alguns deles, 
pequenos pedaços pelo momento, que se colidem 
um pouco por toda parte. Tudo isso é real, tudo isso 
é muito concreto. Não há necessidade de intuição, 
nem necessidade de pressentimento, nem 
necessidade de inquietude, nem de urgência, há 
simplesmente que estar totalmente aqui, quer seja 
fácil ou difícil, porque para cada um é diferente. 
 

E aí, justamente, esse momento coletivo 
efetivamente atinge as últimas fases. Essas últimas 
fases poderiam muito bem não ter existido se 
houvesse urgência e se a liberação efetiva da 
humanidade tivesse ocorrido muito antes. Quanto 
mais o tempo passa, mesmo se isso lhes pareça 
complicado ou difícil, mais há uma possibilidade 
para um número cada vez mais importante de 
irmãos e irmãs.  
 

Não necessariamente para evocar o fim, mas pelo 
menos, para mover-se para o interior de si, para 
entender o que acontece na Terra. Sem mencionar, 
é claro, os Arcontes ou as coisas ocultas, falo das 
coisas visíveis e muito palpáveis que acontecem no 
seu mundo atualmente, já desde alguns meses, mas 
aqui com uma intensidade que ninguém pode 
contestar. 
 

 

Pergunta: você nos pediu para vermos as 
turbulências no Oriente Médio… 

 

 

Totalmente. 
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Pergunta: …mas o Oriente Médio já está 
completamente destruído … 

 

Oh! Isso não é nada, meu amigo. Vocês leram no 
Apocalipse de São João, a última batalha em 
Megido, é evidentemente ali onde isso ocorre. É o 
ponto de partida, certamente. E o mantenho. Vocês 
sabem bem, se acompanham, como vocês chamam, 
os jornais, interessando-se, apesar de tudo, a ambos 
os lados da fronteira, sem recair nas mentiras que 
são proferidas pela mídia oficial no Ocidente (em 
todo caso em países europeus), porque não é de 
todo a mesma coisa nem o mesmo discurso em 
outros países, é claro. Na Europa, da forma que a 
Europa está constituída hoje, tudo é feito para 
adormecê-los e distraí-los, é claro, e este não é o 
caso em muitos outros países. Informe-se sobre as 
sobre notícias chinesas e verá claramente que eles 
anunciam a terceira guerra mundial já há muitos 
meses. Olhe para o lado russo, procure em outros 
países, até mesmo no Japão, você vai ver o que 
está sendo dito, há uma preparação que está em 
curso, enquanto que na Europa, tudo é feito para 
que nada esteja pronto. Mas isso, eu já havia dito há 
muito tempo atrás. 
 

 

Pergunta: qual é a estrela em forma de V visível 
ao sul, desde dois meses, antes do amanhecer? 

 

Querida amiga, nós não temos o mesmo ponto de 
vista de onde estamos. Como queres que te 
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responda? Mas creio que há tecnologias que te 
permitem, através de computadores, saber 
precisamente o que há no céu. 
 

E, ao amanhecer, aonde? No hemisfério norte, onde 
estás, no hemisfério sul? 

 

 

Pergunta: No hemisfério norte, na França, em 
Bordeaux e também na Catalunha? 

 

Mas vocês têm os meios de saber isso com seus 
meios técnicos habituais, há muitos lugares, vocês 
dizem internet, que propõem um mapa do céu, então 
basta olhar. Porém, não há nenhum corpo escondido 
de momento, ainda não apareceu Hercólubus, 
inclusive se efetivamente, há quem consiga ver com 
pequenos telescópios e filtros infravermelhos em 
determinados momentos do dia, quando o céu não 
está entupido de lixo - terrestres, quero dizer – que 
são vaporizados. 
 

O mesmo vale para os meteoritos e para os vulcões, 
vocês têm todo esse livre acesso em toda parte na 
internet. E aqui não podemos trapacear com isso, 
especialmente para os vulcões, e para os buracos 
na terra. Você tem rasgos do manto da Terra que 
aparecem mesmo na Europa agora. Você tem 
rasgos do manto em falhas geológicas novas que 
surgiram, por exemplo, na Itália, na Sardenha, nos 
países da Europa Central, em número considerável. 
É claro que você não vai ver nos jornais oficiais, 
você verá em sites científicos que realmente falam 
sobre o que está acontecendo, porque não há 
nenhuma censura possível sobre essas coisas. 
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Mas a dificuldade não é ter acesso à informação, 
uma vez mais, e talvez vocês têm mais 
oportunidades, para aqueles que estão despertos, 
liberados ou não, para relacionar e dar sentido a 
todos esses sinais. Quem vai fazer a conexão, por 
exemplo, entre a morte de animais, mamíferos, 
morte de peixes, morte ... incontáveis, em massa, 
dos povos da terra, e o que está acontecendo no 
céu? Dizem que é a poluição, que é 
superaquecimento devido à atividade humana... mas 
ninguém faz nada, ninguém tem interesse em que 
saibam os sinais celestiais, sinais solares, as 
tempestades solares, por exemplo, e especialmente 
os buracos coronais do Sol e a atividade sísmica, os 
movimentos de água da Terra com ondas que 
aparecem independentemente, em todo tsunami, 
das ondas turbulentas, que há cada vez mais no 
planeta. 
 

Tudo isso está acessível, porém não contem com 
suas mídias oficiais que sabem - em todo caso para 
a elite e os maus rapazes - de que se trata, para 
relacionar as coisas. Eles vão lhes apresentar uns 
elementos disparatados, que a priori não tem 
nenhuma relação com os outros, mas que todos 
estão relacionados uns com os outros, inclusive no 
que se desenrola ao nível geológico, geofísico e 
geopolítico. É a mesma coisa. Tudo está relacionado 
às perturbações eletromagnéticas, ou ao 
redirecionamento eletromagnético pela radiação, é 
claro, da Fonte, a irradiação tríplice que vocês 
conhecem, do Sol, da Fonte e, especialmente, de 
Sirius, do Espírito Santo, mas agora revelado de 
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maneira muito mais eficaz, se posso dizer, não só 
pelo sol, mas por Nibiru.  
 

Todos estes sinais são perfeitamente conhecidos 
pelos cientistas da Terra desde muitíssimo tempo. 
Quando digo muitíssimo tempo, é mais de trinta 
anos. E para aqueles que se interessam pela história 
ou que tem abordagens particulares da terra, em 
particular pelas datas, pelos registros arqueológicos 
ou os etnólogos, por exemplo, estão bem cientes 
disso - porque têm a capacidade intelectual e as 
ferramentas que permitem que relacionem tudo isso. 
 

Mas, simplesmente, mas isso se fará presente e 
evidente, eles sabem muito bem que não poderão 
esconder a verdade até o último momento. Se vêem 
obrigados a exercer uma forma de preparação, se 
posso dizer, mas não uma preparação para protegê-
los, é uma preparação mental. Isso se chama 
engenharia mental, ou social, é com isso que 
dirigem as linhas de predação restantes e que 
dirigem a egrégora coletiva humana para onde 
querem. É pior que magia, é muito mais eficaz que a 
magia.  
 

A magia antes, nos tempos nobres, era exercida por 
um mago. Mas aqui, exercem a magia por grupos 
cada vez mais substanciais, para um pais inteiro, 
simplesmente, instilando e destilando informações 
precisas em momentos chaves. Por exemplo, hoje, 
antes da lua nova, vão ver que desde ontem, hoje e 
amanhã, haverão informações que serão tiradas da 
cartola a respeito da organização social do planeta 
inteiro; vejam as manchetes e verão. 
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Acontecimentos assombrosos, revelações 
assombrosas virão à luz durante este período, há aí 
uma iluminação particular.  
 

Os lembro de que na lua nova, é quando não há 
nenhum reflexo da luz alterada do Sol e os raios 
cósmicos são talvez, apesar dos ventos solares, 
mais intensos nestes momentos. É por isso que os 
elfos, por exemplo, fazem cerimônias na lua nova, 
enquanto que na Loja negra fazem cerimônias na 
lua cheia. Com certeza cada um encontra ali sua 
vantagem - o que era chamada a Loja negra, que 
continua viva nos pensamentos das pessoas, que 
são mantidos e alimentados por eles mesmos, pelos 
pensamentos dessa gente. Já na minha época, 
quando estava encarnado entre vocês, já havia 
validações do efeito de grupos de meditação onde 
os indivíduos espalhados pelo mundo oraram por um 
dia e observou-se o que estava acontecendo; isto é 
bem conhecido. Nós podemos fazer exatamente a 
mesma coisa no outro sentido, e não melhorar as 
coisas , mas agrava-las. É exatamente que é 
acontece neste momento. 
 

Outra coisa. 
 

 

Pergunta: … foi dito que em uma comunhão 
autêntica de Coração a Coração, o som se 
amplificava no ouvido esquerdo... 
 

Totalmente. 
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Pergunta: ao nível individual, escutar o som à 
esquerda ou à direita tem uma relação com o que 
foi dito sobre Hercólubus, além do Antakarana? 

 

Claro, totalmente. Muitos processos em que o canto 
da Alma ou do Espírito se manifesta - vocês sabem 
quando meditam, além disso, existem yogas que os 
utilizam. Mas hoje, independentemente dos contatos 
pelo Canal Mariano, pelo canal de luz do 
Antakarana, há também um som, e aqueles que têm 
ouvidos muito afiados talvez poderiam defini-lo 
melhor, mas você ouve algo que é cada vez mais 
surpreendente, não no nível de intensidade, mas de 
uma frequência particular, com a impressão de que 
este som não esta unicamente no ouvido esquerdo 
ou no direito, mas está em toda parte. 
 

Existe, também, um tipo de equipamento que 
permite registrar as frequências do Universo, e há 
também neste nível, modificações importantes que 
não estão vinculadas às modificações relacionadas 
às irradiações cósmicas ou solares. Não é o ruído do 
fundo do Universo, como dizem os cientistas, mas 
são sinais muito particulares que chegam a Terra. 
Além disso, mesmo suas mídias oficiais falam sobre 
ele, necessariamente.  
 

Mas, acima de tudo, não relacionem as coisas, para 
eles isto é muito importante. Porque assim que você 
começa a relacionar os elementos uns com os 
outros - sobretudo para alguns dos que escutaram 
tudo o que eu disse durante tantos anos - as coisas 
se esclarecem, mas eles não querem sobretudo que 
as coisas se esclareçam. Mesmo se a Luz ilumine 
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tudo, porque não raciocinam mais, eu diria, mesmo 
para a sua pequena pessoa eles raciocinam como 
administradores da vida, como faz Satã, aliás. O que 
lhes interessa não é a pessoa, é aonde vai a energia 
coletiva de um país, de um grupo, o que ela nutre, o 
que ela alimenta, o que ela cria.  
 

Vocês sabem que, no período atual, onde todas as 
crenças, todas as ilusões se desfazem, certamente 
que há, e vocês veem ao seu redor, em suas 
famílias, em seus próximos, alguns estão cada vez 
mais na negação. Mas eu os recordo de que depois 
da negação está a raiva. Por outro lado, vocês veem 
bem também que às vezes alguns entre vocês, 
mesmo se sejam liberados vivos, há coisas que se 
manifestam no corpo e na consciência pessoal, que 
poderiam parecer um ressurgir do medo, de ira, 
ansiedade. Sabem muito bem que não devem dar ali 
o menos crédito a fim de permanecer na postura do 
observador e não ser concernido. Porém não desviar 
os olhos, aceitar e ver claramente o que seu corpo 
lhe diz, aceitar plenamente o que lhes dão a ver 
suas famílias, seus amigos, seu país, as 
associações das quais participem e tudo o mais. 
Não posso ser mais claro a respeito disso. 
 

Porém, se tens uma visão panorâmica e se são 
curiosos, com todos os meios à sua disposição, eu 
falo dos meios técnicos, hein? eu nem falo de 
intuição ou de coisas interiores, nem da visão do 
coração, falo das coisas mais terrenas, que lhes são 
acessíveis. A partir do momento em que conectam 
os acontecimentos, quaisquer que sejam, naquele 
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momento entenderão, não precisam ser grandes 
cientistas. 
 

Pergunta: escutar o som no ouvido direito, bem 
mais que no esquerdo, tem um sentido 
particular? 

 

No meu tempo, isso tinha um significado preciso: à 
esquerda, o Canto da Alma, à direita, o Canto do 
Espírito. Os Liberados Viventes têm sempre um som 
à esquerda, porém não é mais o Canto da Alma, é o 
Canto do Espírito que passa pelo Canal Mariano e 
pela ampola da clariaudiência. É também a 
modificação, às vezes o som, tens a impressão de 
escutar ao nível dos ouvidos, e às vezes de dentro, 
ou às vezes muito distante, os diferentes sons ( e 
vocês sabem que há inúmeros), mas um som 
específico desde há várias semanas, que vai 
crescendo em intensidade ou em frequência de 
aparecimento, que seja à esquerda ou à direita, não 
muda nada. Hoje, podemos fazer mais a diferença 
como se fez com o Antakarana esquerdo e 
Antakarana direito, ou seja, um lado é alma e o outro 
é espírito, já que sabeis que os Seres de Luz que 
vêm visita-los passam pelo Canal Mariano, antes de 
compreender que eles nascem no coração - é a 
fusão do Canal Mariano com o chakra do coração.  
 

Vocês ficariam surpresos se, por exemplo, tivessem 
um capacete de alta performance que os isolasse 
completamente dos ruídos exteriores, porque iriam 
escutar certamente as batidas de seu coração, o 
sopro da respiração, os ruídos intestinais, mas 
escutariam ainda outra coisa. Mas precisaria ser um 
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capacete que realmente isolasse completamente o 
som ambiente. E quando este silêncio total se faz 
(dos sentidos), e se, além disso, fecham os olhos, 
nesse momento se darão conta de que há sons 
inéditos. É o som de Hercólubus, porque suas 
células sabem do que se trata, mesmo se, apesar 
disso, ainda negam, por instinto de sobrevivência ou 
por medo, isso não tem nenhuma importância. 
 

Como vocês sabem, todas as reuniões de grupo 
foram descontinuadas há numerosos anos, o que 
não os impede de reunirem-se entre vocês para 
meditar, para alinharem-se ou fazerem o que 
quiserem, porque o retransmissores foi tomado por 
uma egrégora muito mais poderosa agora, que são 
as radiações cósmicas, já que vocês sabem que as 
camadas isolantes do sistema solar e da Terra se 
fizeram cada vez mais permeáveis, se posso dizer. 
 

 

Pergunta: Você nos falou da negação pela 
maioria das pessoas, mas para elas a verdade é 
dada pelos noticiários. 
 

Estamos bem de acordo. Por isso, não serve de 
nada ir irritá-los. Eles devem passar pela negação, 
raiva, negociação, tudo aquilo que foi explicado por 
Sri Aurobindo. 
 

 

Pergunta: …mas eles não discordam do 
noticiário, eles concordam. 
 

Eles estão ainda inscritos na matriz, mas isto 
representa uma grande parcela da humanidade. Mas 
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eu o recordo que há, apesar de tudo, uma grande 
quantidade, aí dentro, de portais orgânicos, vocês 
têm ainda todos os portais orgânicos. O que sobra 
de humanos-alma ou verdadeiros seres Adâmicos 
portadores de uma alma e de um Espírito? Quantos 
são? Vinte por cento, apenas. Mas para os portais 
orgânicos não há nem solução nem esperança, nem 
nada. Então, é normal que a partir deste ponto de 
vista, puramente o que você vê ao redor de ti, em 
todos os países da Europa as pessoas estão diante 
da tevê e acreditam em tudo o que pode ser dito na 
tela e toma por verdade. Por outro lado, aquele que 
vive a Verdade não pode assistir mais à televisão, 
ou então ele a vê como um espetáculo humorístico: 
tudo o que é dito é exatamente o contrário. Porém, 
os que ainda são, como disse, viciados na tevê, têm 
uma cortina de fumaça à sua frente.  
 

 

Pergunta: é todo mundo no ocidente. Os 
intelectuais são viciados em programas mais 
intelectuais, a debates políticos… mas continua 
sendo televisão. Você falava de negação, 
enquanto que, para eles, a informação vem da 
televisão, e internet - para eles - só tem birutas. 
 

Não se iluda amigo porque nós observamos - 
independente dos autênticos despertos, que 
trabalharam com a estrutura vibral, com o corpo de 
Eternidade, com a Unidade, que viveram isso - que a 
maioria não é tão estúpida. Eu o lembro de que em 
geral, um portal orgânico vive sua vida com a 
regularidade de um metrônomo, precisa de certezas. 
E, - de qualquer modo - eles são pó. Não há nada 
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por dentro. Portanto não são afetados. Quando não 
houver mais televisão, se não tiverem desaparecido, 
continuarão olhando uma tela. Mas falando do 
conjunto dos corpos sociais, em todos os países, há 
um despertar da consciência querendo ou não, e 
cada dia maior. E, obviamente isso transita não 
através do telejornal e sim, - e bem sabe - através 
das redes sociais, através das pessoas, através de 
uma conscientização real de que algo está errado, 
inclusive ao nível cósmico… veja o clima, eles falam 
de aquecimento global, é um transtorno climático. 
Há que se manter enclausurado o tempo todo e ser 
cego para não vê-lo.  
 

Tenham presente que o instinto de sobrevivência 
que está inscrito no cérebro arcaico estará sempre 
presente. Está inscrito na estrutura biológica. E 
muitos, muitos, inclusive entre os irmãos e as irmãs 
que são humanos com almas, não estarão 
preparados até o momento oportuno, para viver o 
que há a viver. Finalmente o estarão, chegado o 
momento. Mas isso é através da raiva, através de 
uma aceitação, através de enganos, mas isso é 
assim e, mas você nada pode, e eu lhe asseguro 
que o número é cada vez maior. Falamos neste 
assunto no ano que se seguiu às Núpcias Celestes, 
quando me perguntaram acerca da porcentagem de 
despertos e quantos eram necessários. Disse 
também, muito tempo depois - em 2012 - que a 
massa crítica havia sido alcançada e continuava 
crescendo, pelo próprio. Agora, para os irmãos e as 
irmãs que continuam dormindo, é um bônus esse 
tempo que se desenrola.  
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Portanto não se iluda. Mesmo que a massa continue 
diante da televisão, gostaria de lembrar que nessa 
massa há uma enorme porcentagem de portais 
orgânicos. Não é por isso que vamos dizer que todo 
mundo que assiste tal canal de tevê ou ouve tal 
programa, o faz sem questionar o que vê. Seria um 
erro. Tenha presente que a força do hábito é 
fundamental. Lembre se do que disse Irmão K com 
relação ao princípio da imagem e da tela. É a 
mesma coisa. A imagem hipnotiza.  
 

Por isso, no momento das Trombetas, do Apelo de 
Maria, do avistamento de Hercólubus ou Nibiru, vai 
ser surpreendido ao ver pessoas dizendo: “Mas eu 
esperava por isso”, mesmo que nunca tivessem 
falado no assunto. Há os que sabem desde muito 
tempo, mas a vida os tem ocupado com a esposa, 
com os filhos, a família, o trabalho de ganhar a vida, 
não é? No entanto, o fato de haver sonhado algo a 
respeito, ou lido também, ou de ter ouvido o assunto, 
mesmo rejeitando ou dizendo que era besteira, 
dizendo que não é verdade, você leu e está gravado 
em você em algum lugar, e isso é o que importa. 
 

 

Pergunta: não estamos necessariamente pedindo 
uma data, mas sim uma escala de tempo.  
 

Ah, a escala de tempo eu evoquei em muitas 
oportunidades. 
 

 

Pergunta: reconheço todos os sinais, concordo 
com o que você aponta, vejo o mesmo no 
exterior e no interior... 
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Muito bem. 
 

 

Pergunta: … mas com isso não tenho uma escala 
de tempo… 

 

Pergunte-se o que há em ti que faz com que precise 
de data?  
 

 

Pergunta: Data, não escala, sim. Cem anos, dez 
anos, ou um ano. Não é a mesma coisa. 
 

Não posso fazer responder melhor que reiterar que é 
neste momento. 
 

 

Pergunta: mas neste momento, numa escala 
astronômica, pode durar cem anos. 
 

Não, neste momento, na escala astronômica, pode 
durar uns meses mais, eu já lhe disse. Mas como 
querem... 
 

 

Pergunta: não busco data, somente enfatizo que 
o ser humano está angustiado frente a uma 
escala de tempo do cosmos que não 
corresponde a sua, seja qual for o seu estado de 
consciência.  
 

Ao nível da pessoa, não ao nível da Eternidade. 
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Pergunta: sim, mas mesmo uns amigos liberados 
dizem que estão um pouco entediados neste 
momento. 
 

Ah, mas isso é bom, isso muito bem. Devem amar a 
vida e estar na vida, entediando-se mais e mais a 
cada dia. É a única forma de se enfastiarem com a 
ilusão ou com o que resta dela. No fim, é um mal 
que vem para bem, mesmo que sinta o peso de 
estar sobrecarregado, ou viva coisas maravilhosas, 
não é uma noção de impaciência, mas ainda assim, 
isso reflete alguma coisa. Quanto mais entediados 
estiverem, quanto mais na raiva estiverem, para 
aqueles que estão na raiva, mais vocês estarão na 
negociação, ou quanto mais vocês brincam de 
avestruz, melhor é. Você entende o que quero dizer? 

 

 

Pergunta: perfeitamente. 
 

É isso. Nada mais. Qual é o prêmio? O Efêmero ou a 
Eternidade? 

 

 

Pergunta: existe angústia também com a ideia de 
um Face a Face que pode ser eterno … 

 

Oh, nada é eterno neste mundo. 
 

 

Pergunta: … ao dizer “neste período de Face a 
Face”, considerando que esse período é longo...  
 

Não, querido amigo, tudo foi concluído no final das 
Núpcias Celestes. O processo de liberação da 
consciência poderia - e eu diria mesmo que deveria - 
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ter acontecido muito antes, em 2012. Não 
aconteceu. E não há nenhum erro de nossa parte, 
nenhum erro dos planetas, nem da Fonte, nem de 
vocês. Simplesmente, ocorre, como você diz, 
existem processos de resistência ao nível do 
deslocamento de um planeta, de uma estrela, que 
não levam em conta as leis físicas comuns, por 
serem sensíveis aos impulsos eletromagnéticos 
emitidos pela consciência humana. Para aqueles, a 
título individual, que entraram em contato com 
Hercólubus e que receberam mensagens de 
Hercólubus, esta é a verdade. É a estrita verdade. 
 

 

Pergunta: Você não estaria subestimando a 
incrustação dos seres humanos por causa dos 
fantoches e dos meios que eles empregam? 
Você mesmo ficou surpreso após dez anos… 

 

Mas certamente, bastante. 
 

 

Pergunta: Há ainda males ocultos? 

 

Haverá, e sim, tudo se revela. Há ainda alguns que 
estão ocultos porque há revelações neste exato 
momento, mas a qualidade da Luz, das Partículas 
Adamantinas, dos vórtices, a Luz que você vê por 
toda parte ( eu não falo da luz do Sol ou do dia ), 
prova a você que a Luz está aqui. Mas a Alegria tem 
que estar lá. Preste atenção, mesmo quando eu digo 
para olhar os sinais, não seja dependente dos sinais 
interiores ou exteriores. Mesmo nós, eu diria, 
estamos de acordo se por… ou mesmo sem motivo, 
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se a Fonte, se as condições mudam, o que quer que 
façamos, ou o que você faria? 

 

Sua consciência viveu a Liberação ou o Si, mas não 
é por isso que é necessário negar a vida, mesmo 
incrustado, como você diz, na Terra. É na escuridão 
que a semente germina, para usar uma expressão 
deste mundo. 
 

 

Pergunta: seu papel não é fácil ao ter de nos 
manter pacientemente por tanto tempo. 
 

Eu lhe assinalo que alguns dos Anciãos, nós não 
estamos confinados, é claro, mas nós temos estado 
estacionados por algum tempo. A maioria de nós 
desencarnou e morreu na década de 80, então você 
vê que já faz algum tempo. E eu lhes disse, e eu 
repito, antes de me expressar através de diferentes 
canais como agora, eu intervinha através de 
médiuns bem antes, já nos anos… imediatamente 
após a minha morte, nos anos logo após a minha 
morte, eu já me comunicava com alguns médiuns. 
Mas o que eu havia dito a esses médiuns era 
colorido com a personalidade daquilo que eu sabia 
fazer na minha vida, então foi uma ajuda pessoal e 
individual. As Núpcias Celestes representaram um, 
como diria, uma ajuda coletiva ao invés de 
individual. Então é uma mudança de escala, ainda 
assim, que seja há 25 anos ou hoje, no seu tempo 
terrestre, é claro que as coisas mudaram, elas 
mudaram dramaticamente. Eu não vou tomar 
novamente o exemplo da rã que é cozida em sua 
própria panela, é a mesma coisa.  
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Então é claro, como você observa, aqueles que 
tinham se tornado pesados estão ainda mais 
pesados, mas o que você esperava? Que eles vão 
para a Luz? A Luz não pode forçar ninguém a ser 
Luz, pode apenas respeitar sua liberdade de 
consciência, mesmo que seja aquela do efêmero, 
mesmo a mais terrível, mesmo a mais oposta à Luz, 
é o jogo da consciência, nós não podemos evitar 
isso. É a criação que você está questionando 
através disso. Então, é por isso que eu também 
disse: encontre a bondade em você, mesmo se tudo 
à sua volta estiver encistado, tudo ao seu redor 
estiver incrustado, como você diz. Porque como 
vocês vão fazer quando as forças, eu diria, em 
oposição à Luz se desencadearem? Elas ali não 
estão, ainda, isso começa.  
 

 

Pergunta: Você se refere à terceira guerra 
mundial em preparação? 

 

Está em curso. Vocês não foram atingidos por 
nenhum míssil, mas a guerra começou há alguns 
meses, já, a guerra mundial. Tenham presente que 
os meios de destruição da humanidade são muito 
diferentes daqueles que existiam no primeiro e no 
segundo conflito global. Há armas muito 
sofisticadas. Não é necessário fazer campanha 
durante meses ou anos. Pressionar um botão é 
suficiente para destruir um país, como bem sabem. 
Está em curso. Todos os preparativos foram 
concluídos. Tudo está pronto para a cena final. E o 
calendário não é ditado, lembrem-se, pelos maus 
rapazes, nem pela Luz, nem pela Terra, nem pelo 
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Sol, simplesmente, doravante, é ditado por Nibiru. E 
é tudo. 
 

 

Pergunta: a atribuição vibral é irrevogável, hoje, 
ou haverá elementos durante os três dias que 
poderão modificá-la? 

 

Sempre dissemos que até o Apelo de Maria haveria 
as últimas Graças, porém, de modo global e geral, 
tudo está congelado. Estão todos no lugar correto, 
digam o que digam, vivam o que vivam. Não há 
melhor lugar que aquele que ocupam, mesmo que 
os pareçam detestáveis. Não posso dizer nada 
melhor. E tudo o que lhes proporciona a vida, seja 
em seu corpo, em suas relações, em suas 
profissões, em todos os âmbitos de sua vida é muito 
exatamente o que lhes corresponde atravessar. 
 

 

Pergunta: portanto nossos eventuais trabalhos 
são mais aceitações do que mudanças. 
 

Oh, absolutamente, foi isso que eu disse. 
Absolutamente. Aceite ver e atravessar quaisquer 
circunstâncias que lhes mostrem onde estão. Aquele 
que está na paz, aquele que está na Morada da Paz 
Suprema, obviamente pode estar irritado ou 
descontente em certos dias, mas não é mais 
tributário de seus humores, vamos dizer. Os 
humores chegam e eles partem. É isso o mais 
importante. É onde se situa sua consciência que é 
importante. Não para lamentar o estado deste 
mundo, nem para ter medo, mas para estar mais e 
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mais lúcidos sobre o que vocês vivem, o que vocês 
são e o que a vida lhes mostra.  
 

 

Pergunta: Você costuma dizer que precisamos 
ver as coisas em si mesmo. Às vezes pensamos 
que vemos, mas não vemos realmente. Você 
quer dizer ver com o coração, alma, espírito, é 
mesmo um fenômeno tão profundo? 

 

Não é apenas ver. Como eu disse, é atravessar. Não 
é necessário ver com a visão do coração ou a visão 
etérica, é ver em consciência. Isso concerne tanto 
aos pequenos eventos da sua vida quanto os mais 
exaltantes. Isso significa dizer, não dar importância 
ao que é visto. É por isso que a palavra que foi 
usada atravessar, hein? Se você tem uma emoção, 
uma raiva, uma recusa, não importa qual emoção, 
se você se identifica com essa emoção, você ali 
participa, ou você a vê pelo que ela é, você aceita 
esta emoção (não é o caso para reprimir nada), você 
as vê e você deixa a Luz agir, trabalhar. Nesta não 
ação é que está a ação justa, se posso dizer. Você é 
capaz de passar pelo sofrimento, raiva, ser traído, 
ser ferido? Porque no final, e isso nós também 
sempre dissemos, não há melhor inimigo do que 
você mesmo, no interior. 
 

Então, mesmo que o Yaldeboth em chefe venha se 
agarrar a você, é apenas sua culpa - já que o mundo 
não existe e está em você. Todos estes cenários se 
desenrolam em você, e atravessar o que se 
desenrola, como lhes disse Bidi, estar sentado no 
teatro e ver a cena do teatro. É isso o que torna 
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possível ver que não há nem teatro nem tampouco 
espectador. Mas se você não der este primeiro 
passo, que não é mais do que a simples refutação 
sistemática, mas ver, em todos os significados do 
termo, se posso dizer, aceitar que você estava com 
raiva, que você está com raiva, aceitar que quando o 
medo chega, ele te submerge, mas você não é esse 
medo. Não significa rejeitá-lo, não é negá-lo significa 
aceitar estar em seu coração, não para caçá-lo, mas 
para encontrar a si mesmo. Então tudo isso 
desaparece. Se não desaparece, é que você está 
situado ainda na pessoa. Estou falando para os mais 
antigos, ou os mais avançados, se preferem, entre 
vocês, porque, muito evidentemente, esta prática 
não está acessível, eu diria mesmo, para todos os 
despertos. 
 

Mas é um processo natural. 
 

Lembrem-se de que durante o Apelo de Maria e os 
três dias após a estase vocês não terão meios de 
lutar, nenhum meio de entender, você aceita ou não. 
Você aceita que a Luz e a Eternidade façam seu 
trabalho, ou você resiste. Pela necessidade de 
entender, a necessidade de compreender, a 
necessidade de escapar. Esse é o Choque da 
Humanidade. 
 

Então, mais uma vez, não há como dizer, não há 
punição porque, de qualquer modo, nada disso 
existe. Quando você tem consciência, você vê o 
ator, você vê o espectador, você vê o teatro, mas 
fundamentalmente você não é nenhum deles, nem o 
cenário, o ator, o espectador ou o teatro.  
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E quando você realmente vivi isso, não como uma 
adesão intelectual, você pode apenas estar na 
alegria. Isso não significa não ser mais concernido 
pela sua vida ou pela vida, ou pela sociedade, isso 
não significa se tornar um ermitão, se você 
atravessa isso com real clareza, enquanto você dá 
consistência, isso significa, se você vê o copo meio 
vazio, você nunca o verá cheio. É sempre a mesma 
história. Mas mesmo que você veja o copo meio 
vazio, é que você não está livre. Se você vê que não 
há copo ou conteúdo, você é livre. É o mesmo com 
os jogos da consciência, exatamente a mesma 
coisa, e eu diria que com ainda mais e mais clareza 
e com mais e mais acuidade. Então, agora, eu os 
lembro de que mesmo os mais irredutíveis 
materialistas, serão de qualquer forma liberados, 
então, finalmente, porque se preocupar? 

 

Eu volto então para a pergunta: porque uma data? 

 

 

Pergunta: isso está ligado ao tédio. 
 

Nós concordamos, porém o liberado vivo não 
conhece o tédio. 
 

 

Pergunta: a Liberação se acompanha 
necessariamente de uma subida vibratória muito 
forte? 

 

Não, isso pode ser o silêncio vibratório total, tal 
como será no caso da estase durante o Apelo de 
Maria. Nós sempre lhes dissemos que a consciência 



181 
 

é vibração, mas a a-consciência não é vibração. 
Está conscientemente projetada, em qualquer 
dimensão que seja, que é Vibração-Luz, Amor-Luz, 
mas assim que você sai da projeção, mesmo no 
mundo mais luminoso e etéreo, você se 
conscientiza, se posso dizer, que você não é a 
consciência. E você escapa da forma, escapa do 
tempo e escapa das dimensões e descobre esta 
liberdade, você pode explorar todas as dimensões, 
todas as formas. Você pode ser uma árvore, um 
planeta, um sol, uma entidade como os Hayot Ha 
Kodesh, um Mestre geneticista, não faz diferença. E 
o que estou dizendo não é um ponto de vista mental, 
é a experiência real daqueles que a vivem. É claro 
que eles sabem que estão limitados por um corpo, 
por uma estória, ainda que tenham posto fim ao ego, 
pela liberação, e eles nada recusam. Mas eu admito 
que às vezes deve ser muito chato para a pessoa. 
 

 

Pergunta: podemos dizer que a a-consciência é o 
Absoluto, o Nada? 

 

Foi o que disse Bidi, exatamente. Então, se dizem o 
Liberado Vivente, o Jnani (assim é mais sábio), 
Shanitnilaya, a Morada da Paz Suprema, podem 
colocar todas as etiquetas que quiserem. 
 

 

Pergunta: Prefere continuar a conversa 
informalmente ou passamos para as perguntas 
escritas? 
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Podemos alternar, façam como quiserem. De 
qualquer modo, mesmo com as perguntas escritas 
há uma conversa, então... 
 

 

Pergunta: poderia desenvolver sobre a 
circulação da Luz Adamantina, sua procedência 
e a respeito da codificação dessa Luz? 

 

Eu teria primeiramente que compreender o que quer 
dizer “codificação da Luz”. Aí eu não tenho como 
responder. A circulação, o que quer dizer isso? No 
corpo, no planeta, no Sol? Onde? A circulação da 
Luz, vocês sabem, é o Corpo de Estado de Ser. São 
as cruzes que estão ao nível da cabeça, são as 
estruturas vibrais que viveram, ou não, é o conjunto 
das estruturas ligadas às Portas. Isso é o seu Corpo 
de Eternidade. É a circulação da Luz pura, vocês 
são constituídos disso.  
 

 

Pergunta: os dragões nos disseram que leem na 
Luz Adamantina instruções para eles, através da 
codificação da Luz. 
 

Erelim disse isso, ou foi outro dragão? 

 

 

Pergunta: Erelim 

 

O que ele disse, exatamente? 

 

 

Pergunta: que sua função dependia de 
instruções na codificação da Luz Adamantina, 
que eles podem decifrar. 



183 
 

 

A codificação da Luz adamantina, creio que seja 
simplesmente a organização da Inteligência da Luz 
através de um suporte que é o corpo físico, ou seja 
as Estrelas, as Portas, os chakras, os novos circuitos 
da Onda da Vida, o Canal Mariano, as Coroas 
Radiantes do coração e da cabeça. Isso é a 
codificação vibratória. Porém a Luz em si mesma, já 
porta informações, certamente, porém a informação, 
a codificação, como diz, só aparece quando esta Luz 
Adamantina toma uma forma, uma estrutura, por 
exemplo, como expliquei e como explicou, também, 
Erelim, com relação aos vórtices de Luz Adamantina 
que estão presentes na maioria das cidades dos 
povos da natureza, mas também em alguns pontos 
precisos sobre a Terra. 
 

Então a Luz vai se estruturar – no momento em que 
haja um suporte, é claro, quer se trate da Terra ou 
do seu corpo - vai se estruturar para restabelecer, 
restaurar o equilíbrio da Luz. Vocês sabem que a 
Luz foi desviada da Terra pela nave dos Arcontes 
que também se chamava Nibiru, sabem, a esfera 
metálica, falamos dela durante as Núpcias Celestes 
e também após. Isso é o que impedia a Luz 
Adamantina de se desdobrar, porém sem suprimi-la 
completamente, sem ela não haveria mais vida 
possível, sem a Luz, a Luz Adamantina. 
 

Então, quando a Luz encontra um suporte, quer seja 
um corpo, quer seja a Terra, quer seja um sol, vai, 
espontaneamente se agenciar para respeitar a 
Liberdade. Então, como temos dito, para a terra, os 
vórtices, ou suas Portas que também são vórtices, é 
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claro, como para as Estrelas, mas pode ser também 
simplesmente o ato de iluminar e desvendar o que 
estava sendo ocultado, estava escondido, vocês 
sabem, que não deveria ser revelado aos supostos 
profanos. É isso o que está sendo feito em pedaços.  
 

Então, a circulação da Luz Adamantina não é uma 
circulação no sentido que poderiam entender como 
uma circulação de energia, é uma vibração, e isso á 
lhes explicamos, muito, muito longamente. Essa 
vibração vibra, mesmo que às vezes se propaga, 
então circula como no caso da Onda da Vida. A 
Coroa Radiante do coração, não é como um chakra, 
que gira, não é a mesma coisa, é a percepção da 
borda periférica do chakra que foi chamado o 
Coração Ascensional ou a Coroa Radiante do 
Coração. Portanto, não circula, ressona e vibra. 
Pode dar a impressão de movimento.  
 

Mesmo quando vocês têm, por exemplo, dor nas 
Portas como ocorreu, em 2012 e 2013, no fígado e 
no baço, agora são as Portas Precisão e Profundez, 
ou nas quatro Portas ao redor do Sacrum. Estas 
estruturas vibram, e efetivamente se estabelece uma 
ressonância. Por exemplo, (como foi explicado), 
entre as Portas anteriores e as Portas posteriores do 
tronco, neste caso entre as Portas Precisão e 
Profundez e o que está situado atrás, ao nível do 
Sacrum e os chakras também, que passam por aí. 
 

Os chakras, a energia circula, como nos circuitos 
que são chamados meridianos, ou nadis. Mas a Luz, 
exceto pela Onda da Vida que circulava através de 
ondas que subiam, é uma ressonância vibral que se 
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fixa na estrutura do seu corpo, da Terra ou de 
qualquer sistema material. Então, se esse sistema 
material não estiver orientado corretamente e 
conectado corretamente à Fonte e ao Absoluto, 
então isso é reabilitado. É claro, podemos falar de 
estruturas geométricas. Havíamos desvelado alguns 
elementos importantes ao nível da estrutura do 
Coração de Eternidade, que é uma espécie de 
diamante, então isso brilha. É a famosa estrutura 
geodésica com vinte e quatro triângulos, que tem 
esse nome bárbaro, que vem dos gregos: 
tetrakihexahedro. 
 

Mas eu sempre disse, também, e foi dito pelo 
Impessoal e por outras vozes, que não havia 
nenhuma necessidade, hoje, como que se passa ao 
nível das Portas, de descrever-lhes a outra estrutura 
que está presente aqui. Para nada serve, só iria 
alimentar o intelecto. O importante é vivê-lo, para 
aqueles que o vivem, hein? 

 

Assim, não posso falar de outra coisa que não seja 
do Corpo de Eternidade, que efetivamente tem uma 
estrutura idêntica em todas as dimensões. É um 
veículo, e o veículo é exatamente o mesmo, mesmo 
que a forma seja diferente na aparência, além do 
antropomorfismo, desde os Hayot Ha Kodesh, desde 
Metatrôn até vocês.  
 

Simplesmente eu os recordo que este corpo de 
Eternidade, ele estava prisioneiro no Sol antes de 
2009. Então, a circulação das Partículas 
Adamantinas, se faz sempre segundo algumas 
linhas e segundo zonas de ressonância, que estão 
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adaptadas a uma matéria, a um suporte, de alguma 
maneira, dimensional, com o fim de criar a forma, de 
criar a cor, de criar a dinâmica. Mas, eu os lembro, 
que, em definitivo, tudo o que havia sido 
reconstruído no exterior, seja seu corpo de 
Eternidade que regressou do Sol, seja a 
ressintetização do corpo de Eternidade, tudo tem 
uma única finalidade, que é a Liberdade, a 
Liberação, o efeito de não estar mais prisioneiro ou 
mantido confinado em qualquer coisa fechada e, 
portanto, perecível.  
 

 

Pergunta: como vocês fazem, com os povos 
galácticos de diferentes dimensões, envolvidos 
na liberação de um mundo, para se comunicar e 
sintonizar? 

 

Ao nível, terei que chamar hierárquico, embora não 
tenha nada a ver com alguma noção de hierarquia, 
há alguns corpos dimensionais em uma determinada 
dimensão, que estão mais aptos para uma 
determinada função do que para outras, em seu 
mundo. Então não há propriamente dito uma 
harmonização de conversas, como você poderia 
entendê-lo. Há umas conversas, eu diria, nas 
instâncias que se ocupam de maneira privilegiada 
deste sistema solar, ou seja, o que foi nomeado o 
Conclave Arcangélico, o que foi nomeado as 
Estrelas, o que foi nomeado os 24 Anciãos. Porque 
eles conhecem esse sistema solar, conhecem seus 
mecanismos, os mecanismos no seio da Liberdade, 
como no seio do confinamento, mesmo que, como 
podem imaginar, para um Arcanjo, talvez seja uma 
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concepção mais ampla, menos precisa. É precisa na 
Luz, mas quanto mais descemos na materialidade, 
menos a informação pode chegar, salvo para alguns 
Arcanjos.  
 

Mas para os Anciãos e para as Estrelas, nós somos 
parte, e Maria sempre lhes disse, da Confederação 
Intergaláctica dos Mundos Livres, contudo não há 
nenhuma noção de racionalização. Cada 
embarcação de Luz está em seu devido lugar, cada 
cápsula Vegaliana está em seu devido lugar, não é 
nenhuma decisão. A harmonização não se faz por 
uma decisão ou por um conclave, se faz pela própria 
Inteligência da Luz, o que não é de modo algum 
sobreponível ao que poderiam ter, por exemplo, em 
uma sociedade ou uma família, onde cada um dá 
seu ponto de vista.  
 

É claro, eu disse que no seio dos Anciãos como das 
Estrelas, há, às vezes, umas dissonâncias. Essas 
dissonâncias estão simplesmente ligadas à 
experiência terrestre que tivemos. Porém, nos 
demais planos dimensionais, por exemplo, ao nível 
dos Arcanjos, por exemplo, ao nível de um sistema 
solar, que não conhecem a 3ª dimensão, nem 
unificada nem dissociada, é área de manifestação 
de sua consciência em um determinado plano 
dimensional que lhes dá as capacidades e 
harmonizações necessárias. Não é nenhuma 
decisão, nem coletiva nem individual. Apenas 
seguimos a Luz com as diferenças próprias aos 
Melquisedeques e às Estrelas, porque todos 
estivemos encarnados neste mundo. Todos nós 
conhecemos este mundo e temos, talvez, 
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ferramentas um pouco mais adaptadas para o 
mecanismo da Liberação, mas não para o 
estabelecimento da Luz.  
 

É por isso que nos ouvem falar mais em nome da 
Confederação Intergaláctica, mesmo que, 
efetivamente, o Arcanjo Miguel ou Maria podem 
intervir por eles mesmo, como dizer, quando 
desejam - e nós também, com esse propósito. Mas 
não há nenhum interesse referente a este aspecto 
organizacional que lhes descrevemos, e que os 
temos ajudado a conscientizar e a viver. A 
Inteligência da Luz varre todas as organizações e 
estruturas. É justamente a famosa codificação da 
Luz, segundo uma forma, e a interação com essas 
consciências, que criam a organização, não é 
nenhum mecanismo reflexivo, lógico ou razoável. É 
a Evidência da Luz, o que temos chamado de estado 
de Graça, e Ação da Graça. 
 

Não temos as mesmas referências. Temos a 
experiência e a memória de nossa vida na Terra, 
que foi conservada, com a finalidade de que aqueles 
que nos recebiam, se posso dizer, se beneficiassem 
de certo número de informações. Vejam por exemplo 
as Estrelas. Hoje, sem sequer falar de pessoas ou 
de história, mas estes pontos vibracionais que estão 
em suas cabeças, são utilizados e aproveitados por 
inúmeras pessoas na Terra. Mas não há nenhuma 
outra necessidade que aquela de estar alinhado com 
a Luz. É o que dizemos cada vez mais. Nenhuma 
história se sustenta diante da Luz, as histórias são 
os jogos da consciência.  
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Então, sim, para voltar ao que dizíamos, a Luz é 
portadora de certas informações e de certas 
codificações, mas que estão ligadas ao que a Luz 
vai deparar-se como forma, como sistema solar, 
como história de vida de um irmão ou de uma irmã. 
Mas não há nenhum plano, nós superamos 
amplamente os planos. Tudo está em seu lugar. 
Creio que de fato o Arcanjo Miguel, como Maria, em 
agosto, lhes disse que toda a Frota Intergaláctica 
estava agora estacionada ali onde se faz necessário. 
 

Nós esperamos, assim como vocês, mas não há que 
prever nenhuma organização. Houve uma 
organização precisa e muito trabalhosa para as 
Núpcias Celestes, para as Chaves Metatrônicas 
(isso é uma codificação vibratória), para permitir que 
a Luz se encarnasse na totalidade, coisa que nunca 
havia sido feita desde 320.000 anos, mesmo ao final 
dos Ciclos precedentes, e é com isso que vocês têm 
que lidar em suas vidas. Não para ficarem como um 
vaso e não fazerem nada, esperando pelo fim, não 
para reagir a este mundo, e sim, para avançar com 
um sorriso, com leveza, em suas vidas e no que lhes 
pede a Luz. Mas não são vocês que organizam a 
Luz, nem nós, sobretudo agora. Até a liberação da 
Terra, sim, havia que organizar, havia que estruturar, 
mas agora não. 
 

 

Pergunta: uma irmã tem uma bronquite, já há 
quatro semanas, e se pergunta se isso se trata 
de uma limpeza com relação ao fato de tomar 
esta espécie de tri-terapia: óleo de Krill, óleo de 
coco e iodo. 



190 
 

 

Tri-terapia? 

 

 

Pergunta: ou seja, o iodo, o óleo de coco e o óleo 
de Krill. 
 

Óleo de coco, falas do coco?  
 

 

Pergunta: sim. 
 

Eu desconheço. E o outro, de Krill? 

 

 

Pergunta: o Krill, é um pequeno camarão que 
serve de alimento para as baleias. O óleo de Krill 
é rico em fosfolipídeos. 
 

Permite cuidar do corpo, é isso? 

 

 

Pergunta: talvez outras coisas também, talvez 
ampliar a consciência. 
 

Porque não? Mas o que queres que eu diga a 
respeito? 

 

 

Pergunta: uma bronquite se iniciou há quatro 
semanas, com perda de voz. Poderia ser uma 
desintoxicação em relação ao fato de tomar estes 
produtos?  
 

Ou pela própria Luz. Eu os lembro de que mesmo 
consumindo esta espécie de camarão, como você 
diz, o importante será sempre o interior. Agora os 
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efeitos, sobre o corpo, sobre a consciência, pessoal, 
coletiva, eterna e efêmera, se realmente há, tanto 
melhor.  
 

Creio que Bidi os mandaria passear com essa 
pergunta. No entanto é verdade que quando se está 
encarnado, é mais agradável ter um corpo - que é o 
veículo, como o carro - que funciona, não é? E que 
estejam pouco alterados, se posso dizer, por 
problemáticas do corpo que requeiram sua atenção, 
sua consciência, de ter que ir ao terapeuta, e 
finalmente, de não estar disponíveis para viver a Luz 
integralmente.  
 

Mas é a Luz que age. Talvez essa irmã necessite 
calar-se. Talvez precise ficar em silêncio. 
 

 

Pergunta: ela não é muito falante. 
 

Se calar não é necessariamente as palavras 
pronunciadas. É às vezes ser enfraquecido por não 
ser capaz de refletir e poder soltar aquilo que ainda 
mantém.  
 

Tudo o que acontece hoje, sem exceção alguma, 
Liberado Vivente, materialista, ou o que seja, tem 
uma única finalidade: fazê-los soltar. E fazê-los 
soltar, não quer dizer, mais uma vez, ignorar os 
problemas, mas como disse no princípio, atravessá-
los e ver o que há a ver, não em uma explicação ou 
cogitação, e mesmo se está relacionado… tenho 
que me informar e lhes responderei, me lembre de 
responder isso na segunda parte da nossa conversa, 
quando terei podido recolher informações com 
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alguém mais competente que eu em relação a isso, 
mas eu os lembro, de qualquer modo que... 
 

 

Pergunta: então lembre-se do Krill, o pequeno 
camarão, o óleo de coco e o iodo. 
 

Não muda nada. Que seja a Inteligência da Luz, que 
seja esta Tri-terapia, como você diz, tanto num caso 
como no outro, creio que é muito conhecido na 
homeopatia, são eliminações. Alguns não tomam 
nada e também têm eliminações. A eliminação pode 
ser a raiva na cabeça, e, também pode passar pelo 
corpo. 
 

 

Pergunta: devo lembrá-lo? 

 

Sim, sim, sim, exatamente, peça-me novamente, 
prometo informar-me acerca de estas coisas 
curiosas que me falou. 
 

 

Pergunta: assim como as Portas Atração e Visão, 
as Portas Profundidade e Precisão podem 
manifestar-se em relação com o que acabamos 
de comer? 

 

Certamente, mais que nunca. Porque esta zona 
energética, mais além mesmo da Porta que é a 
estrutura vibral, vocês têm nas medicinas 
energéticas tudo o que está ligado, e, sobretudo, 
creio, já dissemos, na acupuntura, as Portas e os 
pontos que estão nesta zona, correspondem 
efetivamente, é claro, a algumas dores locais, mas 
de maneira geral, corresponde ao modo de 
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alimentar-se. Alimentar-se de alimentos como da 
Luz, como de relações, como de tudo o que vocês 
têm ao seu redor, e não unicamente pela boca. Que 
seja a sexualidade, o intercâmbio, ou os alimentos. 
 

Então, é claro, irão constatar que certos alimentos, 
vocês terão vontade de comer algo, e eu falei à 
época, da resposta do coração. Agora é ainda mais 
terrível, porque já não é a resposta do coração, é a 
resposta do corpo. Seu corpo, ele lhes diz muito 
rapidamente se algo é bom para vocês. Não requer 
nenhum teste muscular, de cinesiologia ou 
questionar a resposta do coração; o corpo, em sua 
nova inteligência ligada às partículas adamantinas, 
lhes dirá em seguida se o que vocês tomam irá ser 
digerido ou não, diretamente, sem passar pela 
resposta do coração ou os diferentes testes que lhes 
permitem selecionar um alimento. A resposta agora 
é direta. 
 

 

Pergunta: quando uma Porta se manifesta, é por 
causa de um problema, ou não, 
necessariamente? 

 

Podem ser ambos os casos. Poderia ser a ativação 
das próprias Portas, mas, de qualquer forma, estas 
Portas estarão contentes ou descontentes em 
função do que você ingere. Mas, eu os recordo, de 
todo modo, tal como lhes disse o Arcanjo Anaël, 
durante muito tempo, que quando vocês estão, 
mesmo em 3D unificada, os Vegalianos, por 
exemplo, não têm nenhum trato digestivo, ao 
contrário deles, os povos intraterrestres Delfinóides 
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que conservavam uma comida ritualística, se posso 
dizer assim, uma vez por semana. Mas, a Luz, 
quando vocês estão em um corpo de Eternidade, 
inclusive em 3D unificada, não há necessidade de 
exercer a menor predação, no há nada a absorver. 
 

Assim, vocês estão a cavalo, se querem, sobretudo 
alguns de vocês que resintetizaram ou 
reincorporaram, se posso dizer assim, o corpo de 
Estado de Ser. Vocês estão, ainda, em um corpo 
carbonado que tem suas necessidades, e ao mesmo 
tempo, estão em seu corpo de Estado de Ser, e os 
dois nem sempre se levam bem, sobretudo quanto à 
alimentação. 
 

 

Pergunta: quando nos colocamos em um vórtice, 
qual é o efeito: transformador, curativo ou outro? 

 

Pode ser tudo isso ao mesmo tempo: curativo, 
transformador, reparador. É por isso que temos 
incitado-os, durante algum tempo, a ir ao encontro, 
não apenas da natureza, mas, também, dos povos 
da natureza. Que vocês os vejam claramente, que 
vocês não vejam nada, que vocês os ouçam, que 
vocês apenas tenham o sensação de sentir uma 
presença, pouco importa, o trabalho se faz nesse 
momento. Então, os vórtices de Luz têm um efeito 
curativo, um efeito terapêutico e um efeito sobre a 
consciência também. Como com os gnomos, que os 
pediram para ir vê-los, e também, para deixá-los 
trabalhar, é a mesma coisa. As barreiras entre os 
mundos são cada vez mais tênues, isto é, que são 
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cada vez mais porosas. Você os vê bem, você os 
vive bem. 
 

Portanto, tudo isso concorre para privilegiar e nutrir o 
Corpo de Estado de Ser, ou sua Eternidade. Então, 
é claro, o corpo, ele, não tem as mesmas 
necessidades. Assim, isso pode manifestar-se, como 
eu disse, por dores nas Portas. Por exemplo, sua 
pessoa adora tal alimento, e de um dia para o outro, 
não vai poder digeri-lo mais. E, os recordo, que 
quando se está no Corpo de Estado de Ser, não é 
preciso nutrir-se com alimentos, vocês podem retirar 
o prâna dos alimentos e deixar a matéria. Vocês 
terão os mesmo efeitos no coração e no corpo. 
 

 

Pergunta: alguns de nós, temos a intuição ou a 
informação, que uma grande onda de liberação 
individual está por ocorrer, inclusive, antes do 
Apelo de Maria. O que pode dizer a respeito? 

 

Eu lhes disse, o número é cada vez mais importante, 
e as ocasiões – porque são ocasiões, através de 
seus encontros, através de suas leituras, através de 
seus passeios – vão tornar-se cada vez mais fáceis 
para aquele que está atento. E de fato, ainda que 
não seja a Liberação, muitos irmãos e irmãs, em 
diferentes países, entram em reação, em rebelião, 
contra aqueles que os escravizaram, mesmo que 
não conheçam todos os detalhes. 
 

Muitos irmãos e irmãs se dão conta da falsidade e 
da mentira que foi perpetrada desde tempos 
imemoráveis, sempre pelos mesmos, heim, é claro. 
O perigo seria de entrar em uma reação demasiado 
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violenta com relação a isso. Lembrem-se, que estas 
forças se nutrem de todas as suas emoções, e se 
vocês combatê-los, de uma maneira ou de outra, 
eles seguem ganhando ainda mais. Lembrem-se, a 
Luz não combate, sobretudo estando encarnado, 
porque se você combate, você recai na dualidade, e 
a dualidade deste mundo confinado é sempre 
proveitosa para os que manejam os cordões, e não 
para vocês. Eles se nutrem de tudo isso, se nutrem 
de sua consciência, então, cabe a você ver, 
também, com o que você se nutri. 
 

 

Pergunta: sabendo que eles se nutrem nossa 
consciência, por que alteraram tanto nossa 
consciência, por que sabotar seu gado a esse 
ponto? É uma estupidez de sua parte ou 
conflitos entre eles? 

 

Nem uma coisa nem outra, querido amigo, e 
unicamente, a chegada da Luz em cada final de 
ciclo. O ser humano está tão feliz de estar em um 
galinheiro, que não imagina que possa existir uma 
vida fora e, como você acabou de dizer, para 
aqueles que estão incrustados, é exatamente o 
mesmo processo. Quando você nasceu em uma 
prisão, não sabe que há um mundo fora da prisão, 
ou do galinheiro, já que você falou de gado. Eu 
poderia ter falado de estábulo, mas o galinheiro é 
mais simpático. 
 

 

Pergunta: por que os Fantoches não nos tratam 
melhor, para que sejamos um melhor alimento? 
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Porque para eles a qualidade nutritiva da ira, da 
guerra, do entretenimento, é muito mais importante 
que ter um corpo em boa saúde e uma consciência 
íntegra. Não há nenhuma diferença para eles. A 
guerra, ou a reação à guerra, isto é, aqueles que 
querem a paz, é a mesma coisa, é o mesmo 
alimento. Não se alimentam de seus corpos físicos, 
pelo menos não de momento, eles se alimentam de 
suas emoções e de seus pensamentos. E vocês 
mesmos, em contrapartida, alimentam a matriz e a 
mantêm, apesar de sua matriz pessoal, a história 
pessoal, a lenda pessoal, e mesmo coletivamente. 
 

Dissemos que as linhas de depredação no momento 
da liberação da Terra haviam sido pulverizadas. As 
únicas linhas de predação, embora não possamos 
chamá-las assim, são, unicamente, os costumes, as 
crenças, a adesão a este mundo. No entanto, o 
problema é que há uma linha tênue entre a rejeição 
do mundo e a vivência da Luz neste mundo. É o que 
já dizíamos nas perguntas anteriores. 
 

É preciso estar vigilantes para não deixar-se arrastar 
pelas reações, para não deixar-se arrastar por algo 
que irá nutrir a sombra, mas eles se nutrem das 
consciências, e, então, de consciência confinadas, é 
claro. Então, que isso passe pelas emoções, que 
isso passe pela guerra, que isso passe por uma 
partida de futebol, a copa d mundo, é, exatamente, a 
mesma coisa. Porque, enquanto você esteja em 
uma projeção de consciência em um prazer ou em 
uma guerra, ou em busca da paz, você mesmo não 
pode estar em paz. No entanto, a paz, todos os 
grandes sábios o disseram, começa em seu interior. 
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Pergunta: é quando se dissolveu a alma, em 
totalidade, que o corpo se torna, 
verdadeiramente, o templo do Espírito e 
podemos manifestar a potência do Verbo sem 
desviá-la? 

 

Sim, evidentemente, é claro, não antes, porque 
mesmo no Sí, e havíamos falado disso durante o 
ano 2013, com os tournicoti-tournicota, e havia o ego 
espiritual. Mas tudo isso, agora, acabou. A atribuição 
vibral, as destinações futuras para aqueles queriam 
continuar jogando, estão tramitadas. E isso 
corresponde à liberdade de escolha da consciência, 
não há nenhum erro no caminho. 
 

 

Pergunta: você disse que não é o ideal cantar o 
OM. Você mantém? Se sim, por quê? 

 

Agora vocês podem cantar o que quiserem. Ja que a 
Terra está liberada, vocês podem cantar « Petit papa 
Noël », podem cantar todos os mantras do mundo 
que quiserem, tudo o que os faz sentir bem. Já não 
existe a possibilidade de apanharem a energia disso. 
 

Lembre-se, mesmo antes se fez uma distinção entre 
o « Eu Sou » e o « Eu Sou Um », o « I am » dos 
ingleses, e o Tao, por exemplo, mas, hoje, tudo isso 
não tem nenhuma incidência, porque cortamos, eu 
diria – não nós como Melquisedeques – a Luz cortou 
as fontes de alimentação ligadas às egrégoras das 
religiões, das crenças. Foi cortado pela liberação da 
Terra. Portanto, não há modo de constituir um 
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reservatório que possa ser utilizado em uma 
defasagem temporal ou espacial, isto é, ser utilizado 
em outro momento. A energia, sempre é produzida 
por alguns que creem, mas é dissipada 
instantaneamente, não pode coagular-se mais e 
provocar os confinamentos. É isso que é importante. 
 

Então, é por isso que lhe digo agora: podem fazer o 
que quiseram. Se quiserem entoar um mantra 
oriental ou um mantra em honra a Yaldabaoth, com 
uma oração, vocês nada arriscam agora. 
 

 

Pergunta: quer dizer que tampouco serve para 
algo? 

 

Pode servi-los, mas depende de sua fé. Se vocês 
estão na Luz, vocês nutrirão sua Luz. 
 

 

Pergunta: e sobre a Flor de Vida? Podemos 
utilizá-la para a codificação da água hoje? 

 

Eu diria, ao limite, por que não? Mas a água, 
coloque-a na luz, coloque uns cristais, reze, 
simplesmente, com a sua consciência. Por que 
utilizar formas geométricas – que funcionam, é 
claro? No há nenhuma possibilidade de recuperação 
agora, mas vá sempre para o mais simples, não 
complique as coisas. Quer abençoar sua água? 
Abençoe e beba-a. Não há nenhuma necessidade 
de criar circuitos, desenhos, formas, cores, não vale 
a pena complicar. Lembrem-se, a Inteligência da Luz 
está trabalhando, e ela será muito mais inteligente 
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que todas as suas formas desenhadas, todos os 
seus desenhos, todos os seus encantamentos. 
 

 

Pergunta: qual a diferença entre as chamas 
gêmeas e as mônadas? A mônada chega de 
frente como um Arconte? 

 

Primeiro, quem disse que havia uma diferença entre 
as mônadas e as chamas gêmeas? São termos 
equivalentes, me parece. As almas irmãs são outra 
coisa, é um contrato kármico ligado a esta terra. As 
mônadas ou as chamas gêmeas é o mesmo ovo-
Espírito que foi dicotomizado muito antes da 
falsificação e muito antes do confinamento, para 
aqueles que têm uma mônada. Sempre dissemos 
que não era, absolutamente, uma circunstância nem 
uma obrigatoriedade, nem mesmo desejável em 
alguns casos, mas algumas consciências primitivas 
ígneas nasceram do mesmo ovo, ou seja, da 
primeira projeção de forma de consciências. Elas se 
encontraram, falamos sobre isso em 2012, com a 
liberação da Terra e a Onda de Vida que permitiu se 
encontrarem, quaisquer que sejam as diferenças de 
pensamento, de modo de funcionamento, de idade, 
de origem social e familiar. Alguns se encontraram, 
heim, mas o que chamamos as chamas gêmeas e 
as mônadas, são a mesma coisa. 
 

 

Pergunta: ela chega de frente, como pode fazê-lo 
um Arconte? 

 

Eu não compreendi nada, então, expresse de outra 
forma. 
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Pergunta: a primeira vez que se apresenta a 
mônada, ela vem de frente ou por trás? 

 

Nem uma coisa nem outra. É uma reconexão que se 
faz com o coração e o olhar. Quando eu disse que 
um Arconte chegava de frente, é quando ele se 
apresenta, porque, geralmente, ele, depois, está 
enganchado nas costas, heim. Mas sua mônada, se 
ela está encarnada, você não tem nenhuma noção 
nem de gostar, nem de seduzir, nem de relação de 
casal, é algo que se faz independentemente de toda 
vontade. 
 

O que acontece quando você está, realmente, em 
face de sua de sua mônada? No olhar, no há 
necessidade de palavras, não há necessidade de 
história na terra, não há necessidade de karma; e no 
coração, é a mesma coisa. Está para além de 
qualquer norma social, para além de qualquer idade 
e de qualquer sexo, certamente, é um 
reconhecimento instantâneo. Portanto, não há que 
confundir um ser de Luz ou um ser da sombra, ou 
um desencarnado, que se aproxima com fatores 
topográficos, e sua mônada encarnada que se 
apresenta fisicamente a vocês. Isso não tem nada a 
ver. 
 

E duvido muito que lhes possa ser apresentado uma 
mônada, sua mônada, com uma forma etérea. É um 
encontro que se realiza de olho a olho e de coração 
a coração, isso é tudo. Mas daí a compará-lo com a 
aproximação de um guia de Luz, com a aproximação 
de Yaldabaoth ou de um desencarnado, não tem 
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nada a ver. Qual a associação de ideia que tenha 
sido feita sobre a apresentação de uma mônada 
com forma sutil etérea ou luminosa? Nós nunca 
evocamos isso. 
 

 

Pergunta: por que algumas crianças muito 
jovens falam deles mesmos em terceira pessoa? 

 

Certamente que são velhos sábios que já viveram o 
Advaita Vedanta e o princípio de Unidade. Vocês 
sabem que as crianças de hoje estão, ou muito 
despertos, ou o contrário. Então, você constatará, 
efetivamente, que algumas crianças vão falar deles 
em terceira pessoa, porque sabem pertinentemente 
que não são este corpo, sabem muito bem que são 
Absoluto. Então, são crianças que nascem liberados 
viventes. Sim, é claro, cada vez há mais e mais, e 
esses, vocês não poderão educá-los normalmente, 
heim, eu os desejo boa sorte, porque colocá-los em 
escolas e colocá-los em moldes, nunca funcionará, 
ao contrário de vocês que aceitaram isso. 
 

Há uma grande probabilidade de que sejam crianças 
muito afetuosas e muito alegres, mas sobre todo 
muito rebeldes. Não suportam a autoridade, não 
suportam os marcos de referência, não suportam o 
coletivo, no sentido humano, isto é, ir à escola tal 
dia, a tal hora, ao mesmo tempo – e já estão 
liberados, é claro. E vocês não poderão em nenhum 
momento dar-lhes gato por lebre. Todos os canais 
de recepção da Luz estão abertos neles. Não digo 
que seja assim para todas as crianças, mas para 
muitas crianças. Se vocês mesmos estão despertos 
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e têm uma criança, há uma grande probabilidade de 
que ele esteja ainda pior que vocês, isso quer dizer, 
dez vezes melhor. 
 

Vocês não poderão impor sua autoridade maternal 
ou paternal a uma criança assim. Ou vocês o 
compreendem, ou não o compreendem, mas não 
poderão encaixar uma criança assim, no quadro 
habitual, no jardim da infância, na escola primária. 
Aliás, vocês veem, que a partir de dois / três anos, 
eles são capazes de manejar seus computadores 
com mais facilidade que vocês. Isso não é uma 
prova da evolução, é um sinal, simplesmente, de 
uma capacidade muito mais vasta de compreensão 
do ambiente, porque eles veem para além de todos 
os filtros, para além de todas as normas, e, 
sobretudo para além de todos os papéis. De fato, as 
crianças assim, vão dizê-los: « Mas você não é 
minha mãe, minha mãe é Maria ». Eles lhe dirão 
claramente, olho no olho, porque, antes de tudo, 
eles não suportam as mentiras, não suportam as 
evasivas e não suportam o doutrinamento, qualquer 
que seja, escolar ou familiar. Pois resultam, desde o 
ponto de vista da pessoa, como uns verdadeiros 
rebeldes. 
 

 

Pergunta: Qual é a origem do Absoluto? 

 

Mas, não pode haver nenhuma origem já que ele é a 
origem e o fim. É o Alfa e o Omega, e é anterior ao 
Alfa e ao Omega. O Absoluto é sua morada. O jogo 
da consciência e a criação dos mundos nos 
universos multidimensionais sempre existiram, é a 
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liberdade da consciência. A origem do Absoluto não 
pode ser expressa, nem em palavras nem em 
explicações. De fato, quando você é Absoluto e o 
vive, não há mais perguntas, não há mais 
consciência. Há beatitude, apenas isto, mas não é a 
beatitude da consciência, é a beatitude do Absoluto, 
que está mais além, diria eu, de Shantinilaya e mais 
além da Infinita Presença. Mas, no entanto, como 
dissemos, a Infinita Presença e Shantinilaya são o 
ponto, se me permite dizê-lo. 
 

Todas as pessoas que vivem o Absoluto percebem 
que sempre esteve aí, mas que o filtro do mental, o 
filtro da história, o filtro das emoções, o filtro das 
normas, ligados ao confinamento, havia feito que se 
perdesse de vista. Isso é tudo. 
 

Não há nem origem nem fim, há um desdobramento 
permanente. E às vezes contração, o retorno ao 
ponto inicial, mas é a respiração dos universos e dos 
multiversos, isso é tudo. Quando você é Absoluto, e 
que vive, não há perguntas possíveis sobre uma 
origem ou um fim. Porque você é ao mesmo tempo 
tudo isso, o definível, mas você é também tudo o 
que não é definido, tudo o que é potencial, e 
também tudo o que não ocorreu na emanação da 
consciência. Tudo o que podemos dizer, é que é 
anterior à primeira consciência, mas este anterior, 
não nos dá uma escala de tempo, já que o tempo 
não existe, salvo, nos sistemas confinados. 
 

Portanto, não podemos, como dizia Bidi, dar uma 
definição do Absoluto, são apenas palavras. Sei que 
Bidi falava do Parabrahman, se querem, mas 
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poderia ser também o Ain Soph Aur dos Hebreus, 
podemos colocar todas as palavras que quisermos. 
Mas, lembrem-se que vocês na têm nenhum 
cérebro, heim, para além da 3ª dimensão, é a Luz 
que é inteligente. A Inteligência da Luz não 
necessita cérebro, apenas necessita interatuar com 
a consciência pura e liberada. É isso o que faz o 
veículo, qualquer que seja a dimensão, cuja base é 
o corpo de Estado de Ser. 
 

 

Pergunta: durante uma estância na casa de uns 
irmãos e irmãs, para além da participação nas 
tarefas cotidianas, deveria fixar-se uma tarifa de 
estância ou uma participação livre? Como situar 
a noção de partilha e de troca? 

 

Quando é um encontro de coração… é claro que há 
alguns gastos, tem que compartilhar os gastos, mas 
deixe, agora, que trabalhe a Inteligência da Luz. 
Certamente que, quando há alguns grupos 
importantes, vocês estão obrigados a estabelecer 
umas regras, mas se são uns poucos irmãos e irmãs 
que se reúnem assim, vocês podem ou bem evocar 
uma participação livre, ou bem fixar um preço. Mas 
deixe trabalhar a Luz, ela os guiará melhor que eu 
com meus conselhos. Mas, lembrem-se, heim, 
aquele que recebeu muito, muito lhe será pedido. 
Claro que nesta sociedade, o valor de troca é o 
dinheiro, mas entre vocês, o valor de troca é o 
coração, antes que qualquer coisa. Ei diria que o 
mais abastado deveria ser necessariamente, pela 
Inteligência da Luz, o mais generoso. 
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Então, é claro, alguns depois vão dizer: mas isso 
não é justo. Sim, para a Luz é justo. Se vocês 
receberam muito, em Luz, ou muito em dinheiro, 
você guarda para si? É o que o mundo anima, 
certamente, porque é claro que há uma propriedade 
privada do dinheiro. O dinheiro de um não é o 
dinheiro de outro – e, no entanto é o mesmo dinheiro 
que circula – porque as regras da sociedade 
ocidental são assim, porque há uma usura do 
dinheiro. Eu os reenvio (e já o fiz uma vez) a uma 
canalização de Maria, referente ao dinheiro, é muito, 
muito antiga. Quando entendem isso, vocês 
entendem tudo. Confiem nas leis da Luz ou nas leis 
deste mundo. Cuidado, não falo de transgredir as 
leis deste mundo, mesmo se sejam falsas, digo: o 
que você coloca à frente, o Amor ou a lei? Porque 
no Amor, não há outra lei que a do Amor. 
 

Como vai fazer, quando haverá, para aqueles que 
devem enfrentar os 132 dias, se vocês não têm 
nenhuma outra moeda de troca para dar de si 
mesmo ou do que você tem? Não esqueças que a 
sociedade ocidental, desde há muito tempo, 
conhece apenas o dinheiro. Nas sociedades 
primitivas, não você podias vender nada (e inclusive 
a palavra vender no é a mais adaptada), algo que 
não tivesse, você mesmo, produzido. Enquanto o 
comercio hoje, é comprar algo barato em alguma 
parte para revendê-lo mais caro em outra parte, não 
é assim? Funciona assim em todos os níveis da 
sociedade. Mas isso não é a verdadeira vida. E 
quando você está entre pessoas de coração, 
ninguém deve buscar sua própria vantagem, mas a 
vantagem do outro. Enquanto seguem sem entender 
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isso, vocês não são livres. Não digo para atirar todos 
os seus bens pela janela, heim, eu não disse isso, 
ou inclusive dar todas as suas camisas. Digo, 
simplesmente, que você tem que ver também isso, 
que inclusive se desenrola através desta pergunta.  
 

Não tenho nenhum conselho a dar, porque cada 
circunstância é diferente. Às vezes não há comida 
para comprar, por vezes, são lugares que você tem 
que reservar, tudo isso, tem um custo neste mundo, 
é claro. Então, aquele que proporciona um trabalho 
pode ser talvez, mais importante que os outros, 
também. Mas cada caso é diferente, não há uma 
regra. Se vocês são suficientemente autênticos e 
suficientemente alinhados com o que vocês são em 
eternidade, esta pergunta nem mesmo se faz. 
 

Certamente, há uma questão de tamanho. Porque, 
quanto mais numerosos vocês são, mais (e eu sei 
disso por experiência), mais é um caos, entre o que 
vela pelos seus interesses, e o que quer ter uma 
cadeira e não outra cadeira, e isso, até vemos 
mesmo nas assembleias mais nobres, inclusive 
entre nós, aqui onde estamos. É assim. Agora, há 
um equilíbrio justo. Mas este equilíbrio justo, não 
tem que ser ordenado segundo regras precisas, 
deve adaptar-se e seguir no sentido das linhas de 
menor resistência. Então, é claro, vocês me 
responderá: é necessário antecipar, é necessário 
preparar, é necessário fazer compras, é preciso 
fazer isso, é preciso fazer aquilo. Sim, mas cabe a 
vocês fazer malabarismos, tanto com a Eternidade 
como com o efêmero. Mas não há nenhuma receita 
milagrosa. 
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Pergunta: nós podemos fazer uma pausa e você 
pode lembrar-se dol óleo de coco, o óleo de Krill 
e o iodo? 

 

Vou informar-me com os Mestres geneticistas, que 
criaram a vida neste mundo e, certamente, 
responderei daqui a pouco. 
 

Já é a hora de parar? Não falei muito. 
 

É a hora da pausa. 
 

Então, eu paro, pensava que estava falando a cinco 
minutos, somente. 
 

Então, eu os transmito todas as minhas bênçãos e 
voltarei com as respostas, certamente, daqui a 
pouco. Portem-se bem. Boa pausa. 
 

 

*** 

"Mensagem de Maria - 7/5/2005 
(autresdimensions)"  

 

Sobre o dinheiro: 

 

 http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/maria-7-04-
2005-autresdimensions-o-tempo-do-dinheiro.html 

 

 

Tradução do Espanhol - Primeira Parte: Tatjana Hein 

Tradução Espanhol/Francês - Segunda Parte:Célia M. 

Espanhol: http://sabesquienerestu.blogspot.com.br/p/o-m-aivanhov-parte-1-

octubre-2016.html 

Francês: https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/o-m-aivanhov-

qr-partie-1-octobre-2016/ 

http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/maria-7-04-2005-autresdimensions-o-tempo-do-dinheiro.html
http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/maria-7-04-2005-autresdimensions-o-tempo-do-dinheiro.html
http://sabesquienerestu.blogspot.com.br/p/o-m-aivanhov-parte-1-octubre-2016.html
http://sabesquienerestu.blogspot.com.br/p/o-m-aivanhov-parte-1-octubre-2016.html
https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/o-m-aivanhov-qr-partie-1-octobre-2016/
https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/o-m-aivanhov-qr-partie-1-octobre-2016/
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O. M. AÏVANHOV - PARTE 2 - OUTUBRO 2016  

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
 

 

O.M. AÏVANHOV 

 

Questões e Respostas – Parte 2 

 

Outubro/2016 

 

 

Bem caros amigos, nós estamos retomando nossa 
discussão. E eu preciso antes de tudo dar a resposta 
em relação aos bichinhos de que você me falou, eu 
não pude no momento, mas eu tenho tempo de 
refletir um pouco. 
 

O que eu posso dizer simplesmente, sem conhecer 
os detalhes, é que lembrem-se de uma coisa: a Luz 
adamantina reativou um certo número de estruturas 
que eram presentes sobre a terra, sobretudo durante 
as Núpcias Celestes, quer dizer isso que foi 
chamado os Círculos de Fogo dos Anciãos, não é? 
Daí, a Luz difundiu. Em seguida, a Luz que se 

http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/o-m-aivanhov-parte-2-outubro-2016-perguntas-e-respostas.html
http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/o-m-aivanhov-parte-2-outubro-2016-perguntas-e-respostas.html
https://2.bp.blogspot.com/-8qaZwjYUhwc/WCxUF_4_tvI/AAAAAAAAEjk/HCpyLsF8hGcIMsnmTVA0CvoJ83m1BrapACLcB/s1600/Aivanhov-mensagem-14-1-15.jpg
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depositou sobre os lugares onde era mais fácil 
recebê-la, se eu posso dizer, em particular o que eu 
havia chamado de vórtice. Depois a Luz adamantina 
se depositou em toda parte. 
 

Mas, existe uma estrutura, não no seio da terra, mas 
do mar e dos oceanos, que restou que não está livre 
– eu posso dizer isso -, mas que tem menos 
sofrimento porque o Elemento Água tem menos 
sofrimento como consequência do confinamento. 
Isso quer dizer uma coisa – independentemente de 
toda poluição que vocês conhecem sobre a terra – 
que o meio marinho independentemente de ser o 
meio de origem desse corpo biológico que vocês 
conhecem, que nós emprestamos quando estamos 
sobre a terra, está diretamente ligado a Maria, é 
claro, aos Mestres geneticistas de Sirius e de 
maneira privilegiada, pelas massas oceânicas 
sobretudo, mantendo uma forma de contato com o 
núcleo cristalino da Terra. 
 

Para esses dois elementos, quer dizer uma espécie 
de ressonância e de filiação, e, sobretudo pela 
preservação de certa forma de liberdade do 
elemento Água, que se segue há um nível, ainda 
hoje, no nível dos oceanos e de alguns oceanos em 
particular longe de toda civilização, uma preservação 
das qualidades nutritivas e luminosas disso que é 
vital, se reproduz nesse nível. Por isso os alimentos 
vindos do mar, quaisquer que sejam 
independentemente das zonas poluídas, 
apresentando na sua composição qualquer que seja 
ela, quer isso seja um crustáceo, quer seja um 
peixe, quer seja um mamífero marinho, quer sejam 
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os povos das baleias ou ainda os delfins, estão 
muito mais informados na Luz, pode-se dizer, do que 
os alimentos de natureza terrestre e mesmo os 
vegetais. 
 

Por isso há uma espécie de simpatia, se posso 
dizer, uma ressonância muito forte, entre o que vem 
do mar e a estrutura biológica humana. Agora há 
certamente as especialidades no que você me diz, 
mas eu não tive a ocasião de perguntar de maneira 
formal, o que eu havia dito que faria. Por isso eu 
proponho responder a esta questão mais 
detalhadamente quando eu voltar um dia mais a 
frente se quiser tudo bem. Mudando, nós podemos 
retomar nossa discussão onde ela estava. 
 

 

Questão: quais são as fontes de informação 
confiáveis sobre esse mundo atualmente, 
pessoas ou movimentos? 

 

Então, há é claro, o que nós chamamos como vocês 
o canal oficial do Arcanjo Miguel, que é um 
Americano, que tem entregado já desde muitos 
anos, anteriormente a isso que nós temos realizado 
juntos, um trabalho importante. Lembrem-se também 
que há três Estrelas encarnadas sobre a terra que 
são secretas, se eu posso dizer e que a obra não é 
um trabalho de informação mas de Presença e por 
isso de irradiação. Há evidentemente hoje, e vocês 
constatam uma multidão de canais e mesmo vocês 
próprios se tornam canais mesmo sem saber, que 
isso seja em seus diferentes contatos com os povos 
da natureza. 
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Mas vocês sabem a dificuldade de passar, se posso 
dizer, o filtro da pessoa e o filtro do mental. Isso 
necessita, no nível do canal, uma forma de 
transparência onde nenhum elemento ou o menos 
possível de elementos pessoais possam interferir. 
Então, evidentemente existe uma multidão. Eu repito 
mesmo a toda hora que eu mesmo tenho me 
comunicado com um no país que é chamado 
França, agora há mais de vinte anos, mesmo mais 
que vinte anos, mas de maneira individual. 
 

Faz bem diferenciar quem é, quaisquer que sejam 
os nomes que vocês dão, que seja intuição, que seja 
a escrita automática, que sejam todas as formas de 
comunicação com os planos sutis, vocês sabem 
muito bem que há os planos, mesmo eles estando 
limpos, que podem de primeira abordagem ser 
confundidos com a Luz. Agora a abertura para a Luz 
é tal, de maneira coletiva, que muitos dos irmãos e 
irmãs se descobrem canais. Em todo canal qualquer 
que seja, há sempre, mesmo num Liberado vivo, a 
possibilidade de que o filtro do mental reapareça. 
Mas em geral o Liberado vivo vê em seguida, o que 
não é o caso para aquele que está mesmo ligado a 
uma fonte autêntica de Luz, por isso o filtro mental 
pode deformar algumas informações que são 
entregues. 
 

Por isso o importante e vocês sabem desde sempre, 
é vosso próprio sentir, não tanto sobre o conteúdo, 
mas sobre o ambiente vibral que vocês podem 
perceber, o que quer que seja dito e qual que seja o 
idioma. É a mesma assinatura ligada a Luz 
autêntica, quer dizer do plano que é chamado 
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Gina’Abul o plano do Grande Angal, quer dizer além 
de todas as vicissitudes desse mundo. Mas ainda 
uma vez, há uma multidão. É claro, todos não são 
estruturados ou não tem por vocação, se posso 
dizer, de entregar os ensinamentos coletivos, isso é 
importante. Muitos hoje recebem informações que, 
mesmo que elas sejam generalizadas, visam alguns 
grupos particularmente. E vocês vêem, aliás, que os 
níveis de interesse mesmo no conteúdo, mesmo que 
seja a Luz autêntica, não são sempre os mesmos, 
mas porque elas não se endereçam aos mesmos 
irmãos e irmãs, tão simplesmente. 
 

Então, não há verdadeiro ou falso, há o que faz 
vibrar, o que ressoa em você, o que abre seu 
coração ou o que fecha o coração, o que você faz 
desaparecer ou o que mantém você no seio da 
pessoa, isso que deve ser sua garantia – não a 
expressão das frases e não mesmo o conteúdo. 
Porque se tomar o exemplo do que foi chamada a 
Loja negra, o ensinamento que foi dado por esses 
primeiros canais no início do século 20 deu os 
elementos todos verdadeiros em relação, por 
exemplo, aos chacras, em relação aos Raios, em 
relação a alma, mas o único viés, se posso dizer – o 
único não erro mas vontade deliberada por trás – era 
prender os buscadores espirituais no seio da alma 
em seu caixão, o Espírito, e então permitir viver o Si, 
mas sobretudo manter a matriz.  
 

Tudo que é falado a vocês de um novo mundo, tudo 
que é falado de um futuro melhor no plano terrestre 
não vem do Grande Angal, não vem da Luz, mas 
vem de planos intermediários ou das projeções da 
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própria pessoa. Tudo o que falar a vocês, não de 
eventos específicos, mas que atrai a sua atenção 
sobre uma mudança de configuração da própria 
consciência e o fim de um dado sistema, pode vir 
também mais da pessoa do que do Grande Angal. 
Não é isso que faz a diferença. 
 

Não busquem nos detalhes ou no conteúdo. Às 
vezes mesmo as frases nada querem dizer, mas 
apenas a tonalidade vibratória que é mais 
importante, porque segundo o efeito sobre vocês, 
não intelectual, não emocional, não porque é bem 
escrito ou bem recebido, mas porque isso faz vibrar 
seu coração, porque isso faz você desaparecer. A 
melhor garantia é seu desaparecimento, bom talvez 
não por mim quando eu tenho uma discussão com 
vocês, mas alguns Arcanjos provam a vocês: eles 
começam a se expressar, vocês desaparecem. 
Alguns Anciãos e algumas Estrelas também. Isso 
jamais é o meu objetivo. Isso foi sempre ir a vocês 
buscar seus últimos obstáculos, assim como a título 
individual como coletivo, quer dizer colocar sua 
consciência sobre os elementos que não eram vistos 
e não corretamente detectados ou integrados. 
 

Agora, eu posso dar a vocês outros nomes, eu sei 
que há um canal oficial também de Metatron. Então, 
cabe a vocês fazer uma experiência muito simples: 
vocês tomarão...eles são menos do que uma dezena 
a ser muito conhecidos e canalizam especificamente 
o Arcanjo Metatron, a você basta não estar 
interessado pelo conteúdo, mas ver o que aciona 
seja seu desaparecimento, seja sua iluminação do 
coração, quaisquer que sejam as palavras. É não 
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um conteúdo, isso não é mesmo a verdade do que 
está dito, é simplesmente a tonalidade e o efeito 
sobre sua consciência. 
 

O Impessoal já demonstrou a vocês, o Coro dos 
Anjos também, o Espírito do Sol, que podem muito 
bem ter o mesmo efeito sem nenhuma palavra 
pronunciada, simplesmente pela sua Presença 
imantada e irradiante, onde mesmo o canal não tem 
nada para intervir. A simples reunião de muitos 
irmãos e irmãs basta hoje para deixar se manifestar 
também os seres da natureza como os mundos 
multidimensionais. Mas restará sempre, mesmo com 
o mais brilhante dos canais, sempre a possibilidade 
que um filtro mental possa reaparecer em uma 
ocasião ou outra. Durante as Núpcias Celestes, por 
exemplo, durante uma das etapas semanais das 
Núpcias Celestes, eu tive uma vez uma palavra que 
tinha duplo sentido, que estava ligada a um 
desconforto digestivo. O sentido foi percebido em 
seguida por muitas pessoas que seguiam nesse 
momento lendo, sem mesmo ouvir, que perceberam 
que havia uma frase que não colava tão 
simplesmente porque era um erro de pronúncia e 
uma troca de palavra. 
 

Então vocês vêem, vocês têm todos as capacidades 
em vocês, através de um texto, sem mesmo falar da 
resposta do coração. O impacto sobre sua 
consciência do que é lido do que é contado, está aí 
a melhor garantia, não no conteúdo e não numa 
explicação. Está no efeito vibratório e no efeito sobre 
sua consciência. Vocês sabem muito bem, mesmo 
que vocês desapareçam no início de uma 
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intervenção, vocês sabem muito bem quando vocês 
querem mais, mesmo que vocês estejam no 
nevoeiro porque vocês não sabem de onde vocês 
querem mais, vocês conhecem e sabem muito bem 
os efeitos que se produzem sobre seu humor, sobre 
sua alegria, o que quer que seja dito. Isso que é o 
mais importante. Seja isso que unifica vocês ou não. 
Mas aquele que está na pessoa, por exemplo, tem 
direito perfeitamente de sentir que é uma ilusão, 
porque isso não lhe diz respeito. Tudo é uma 
questão de afinidade, de vibrações e de objetivos 
mais do que de conteúdo, não é, isso é muito 
importante. 
 

Por isso eu não darei outros nomes, eu tomo o 
exemplo dos canais, como foi dito, de Metatron, e 
vocês verão que o teor e o conteúdo, e, sobretudo, a 
vibração e o efeito não tem nada a ver. Então, 
portanto, eles se apresentam os dois como Metatron 
e tem um que não é Metatron. E nos outros casos, é 
ainda pior, vocês têm pessoas que projetam não o 
interior de seu coração mas que deixam falar o 
inconsciente, e aí é muito mais grave. Porque o que 
quer que seja dito – e, sobretudo em geral são as 
mais belas frases que sobrevêm como isso -, o efeito 
é, eu diria, extremamente nocivo sobre sua 
consciência e sobre seus casulos de Luz. Quer dizer 
que num caso, quando é a Luz dos planos 
multidimensionais, vocês são nutridos, mesmo que 
vocês durmam, mesmo que vocês não 
compreendam nada, enquanto que nos outros 
casos, são vocês que nutrem o canal e vocês, vocês 
estão vazios, sugados depois. Vocês não 
desaparecem e voltam trazendo alguma coisa que 
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insufla vocês, alguma coisa no coração e na 
consciência, mas vocês retornam confusos e 
abatidos. Isso é muito importante compreender.  
 

Aqui, eu não citarei outros nomes, mas através 
desses dois exemplos do Arcanjo Miguel e de 
Metatron... Vocês têm evidentemente na França 
certa pessoa que só canaliza o Arcanjo Miguel, mas 
que de fato só são insultos e condenações de um 
humano, porque onde está o coração nisto tudo, não 
é? Um Arcanjo pode ser muito incisivo, mas jamais o 
coração será ausente, e jamais ele tomará sua 
energia vital ou o que quer que seja de vocês. Ele só 
pode trazer a vocês alguma coisa, o que não é 
evidentemente o caso se não for o Grande Angal ou 
se for o inconsciente da pessoa que não está 
liberada, justamente deste inconsciente e de seu 
subconsciente. 
 

Mas guardem que hoje muitos entre vocês são 
chamados para comunicar, para receber as 
informações, quer sejam suas linhas estelares, quer 
sejam de sua origem estelar, quer seja de mim 
mesmo ou de uma Estrela, mesmo que não seja um 
diálogo ou uma comunicação que pode durar muitas 
horas, porque isso necessita de uma preparação 
muito especial que não pode ser feita em dois 
minutos, desde que vocês estejam abertos, desde 
que vocês estejam liberados. E frequentemente 
essas pessoas, que de modo nenhum são 
trapaceiras, mas que são feitas a ser, se eu posso 
dizer, de maneira temporária, têm afinado 
justamente suas percepções através de certos tipos 
de dissabores, como as manifestações da sombra 
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ou o inconsciente que vieram perturbar algumas 
trocas, não é? 

 

A partir daí, isso não é grave, até porque mais do 
que hoje, mesmo que nós demos a vocês ainda as 
informações sobre os diferentes períodos que vocês 
atravessaram, o essencial do trabalho foi terminado 
em 2011, quando da liberação da Terra e veio e com 
o nascimento da Onda da Vida. Todo o resto é 
acessório. É claro, isso vocês permitiram, todos aqui, 
em outros lugares, de entrar mais facilmente, se eu 
posso dizer, em comunicação com nossos planos ou 
com os seres da natureza, de diferentes maneiras 
ainda uma vez. Mas tudo isso não é de curiosidade 
ou um jogo da consciência, é simplesmente um 
aporte da Luz que se fez nessas circunstâncias, 
também pelo canal e também para cada um de 
vocês quando entram em comunhão ou em 
comunicação com um dragão, com um gnomo ou 
com não importa qual dos Anciãos, das Estrelas ou 
dos Arcanjos. Eis o que eu posso dizer. 
 

Façam essa experiência, façam-na: tomem um canal 
que canaliza Miguel, tomem outro canal que canaliza 
Miguel e observem se vibra em vocês ou não. Vocês 
farão muito rápido a diferença. Mas não se deixem 
errar pelas palavras, quaisquer que sejam. 
 

 

Questão: o que vão se tornar os portais 
orgânicos? Serão perdidos? 

 

Mas um portal orgânico não tem nem alma, ele tem 
uma consciência automática, ele não tem Espírito. 
Então ele desaparecer ou aparecer não muda nada. 
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Vocês não têm que se colocar a questão do que eles 
vão se tornar porque eles não existem na 
Eternidade. Não tem mesmo história, se eu posso 
dizer, como vocês têm uma história através de suas 
diferentes reencarnações, seus diferentes carmas. 
Não tem nenhuma história, exceto a história desta 
vida e desta encarnação, e da aprendizagem que foi 
levada nesta vida, é tudo. Então não tem o menor 
questionamento ou a menor sensibilidade em 
relação a isso. É uma aparência de corpo humano – 
é claro, segundo o plano da pessoa, eles existem no 
estado civil e eles existem tanto quanto vocês -, mas 
em Eternidade, nada tem. Por isso evidentemente 
que eles serão dissolvidos, pura e simplesmente, no 
momento dos três dias, a maioria. 
 

 

Questão: Podemos todos ter a mesma 
compaixão pelos portais orgânicos? 

 

Você pode também ter compaixão em face de uma 
pedra, mas eu não estou seguro que mesmo que a 
pedra registre sua compaixão, isso muda alguma 
coisa no que ela é, não é? Um portal orgânico, você 
pode mesmo amá-los, é claro. É uma manifestação 
de uma consciência, que não tem mesmo qualquer 
coisa a ver com a consciência mesmo efêmera, quer 
dizer a consciência que vocês têm de sua vida, de 
sua pessoa. 
 

Então, é claro, vocês podem ter a compaixão, mas 
vocês não têm que dirigir sua compaixão em direção 
nem a um ou nem a outro. Faça-o para todos sobre 
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a terra, sobre o universo inteiro, não selecionem. A 
Luz sabe o que ela faz, ela o faz automaticamente. 
 

 

Questão: milhões de pessoas amaram o robô 
R2D2 no Guerra nas Estrelas porque não um 
portal orgânico? 

 

Por que não... Existem mesmo pessoas que fazem 
amor com os robôs agora, os verdadeiros robôs, isso 
existe. Isso faz parte de que é chamado, eu creio, o 
transhumanismo, e o que eu chamaria a 
degeneração mais total da vida. 
 

 

Questão: alguns têm cada vez mais insônia. Foi 
aconselhado orar durante esse tempo... 
 

Vigiai e orai, sim completamente. 
 

 

Questão: o que significa exatamente “orar”, se 
colocar sobre o coração em consciência, se 
conectar? 

 

Ah a oração de que eu falo, é a oração do coração, 
aquela que não tem outra intenção senão estar no 
coração e de se manter aí. E se vocês são 
despertados a noite, não é a toa que eu digo: “Vigiai 
e orai”. Porque esta ocasião, mesmo que vocês 
estejam cheios de não dormir, e de se centrar no 
seu coração e de permanecer aí, é para substituir as 
ordens da raiva de passar outra noite sem dormir, da 
fadiga do corpo. 
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Questão: ser liberado é ter vivido a Liberação. 
Está correto? 

 

Liberado vivo, quer dizer liberado por antecipação, 
depois da elevação da Onda de Vida em 2012 e 
também após, por intermédio da fusão do Canal 
Mariao com a Coroa radiante do coração. Mas a 
liberação está adquirida por todo mundo, a liberação 
do confinamento. É claro, vocês têm, eu não 
escondo, muitos irmãos e irmãs que foram tão 
seduzidos pela matéria – e é sua liberdade a mais 
absoluta – que eles irão onde eles querem, quer 
dizer na 3D unificada (com esse corpo ou em outro 
corpo, isso não tem nenhuma importância), a tempo 
de se re-aclimatar no Espírito, no Absoluto. 
 

Eu lhes asseguro que tudo é para seu bom lugar 
hoje. Eu repito já desde dois/três anos, mas aí está 
verdadeiramente, nosso ponto de vista – e isso 
deveria ser também seu ponto de vista -, cada vez 
mais evidente. Não há nada que seja um erro, 
absolutamente nada. Mesmo os problemas, se eu 
posso dizer, que os maus meninos colocam em 
certos países, são apenas as ocasiões desejadas e 
inesperadas de demonstrar a si mesmos o que 
vocês são. Lembre-se, o que foi dito na Bíblia que 
Deus vomitou os mornos. Bom, vocês sabem que 
Deus não é Deus, mas a Fonte também, ela vomitou 
não os mornos, mas ela os prefere amplamente, 
porque há menos resistência em qualquer um, seja 
espiritual ou materialista; o morno é qualquer um 
que não encontrou seu lugar, que ainda tem medos, 
que tem medo de perder a pessoa, que tem medo 
de perder o corpo. 
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Porém, enquanto vocês não saem desse corpo, que 
isso seja por uma experiência de morte eminente, 
que seja por viver do Si, mas o mais profundo que 
seja, vocês não estão liberados do medo da morte – 
o Liberado vivo, sim. E quando falamos de 
Liberdade ou de Liberação, é esta Liberdade, é uma 
liberdade interior, porque a liberdade exterior não 
pode existir num mundo confinado. Vocês não são 
livres de se deslocar onde vocês querem, e eu falo 
mesmo de suas ruas quando vocês têm um veículo 
como um carro, mas vocês não são livres, sua 
consciência não é livre para viajar a vontade, a sua 
guia, em todas as formas. Enquanto vocês estão 
ainda identificados com sua história, com sua 
pessoa, vocês podem estar certos de que 
simplesmente não é a falta de Amor – vocês têm 
pessoas que estão perfeitamente no coração, entre 
esses -, mas existe ainda o medo. Somente o medo 
que está inscrito na biologia, no corpo, é o medo da 
morte. 
 

Somente aquele que viveu sua própria morte pela 
Ressurreição, pela Infinita Presença ou por uma 
experiência de morte eminente, está liberado do 
medo da morte. A morte não quer dizer nada, o 
sofrimento sim, mas a morte em si mesma não quer 
dizer nada para aquele que já está morto nele 
mesmo. Que seja por uma experiência de morte 
eminente, pelos processos de deslocalização da 
consciência, essa é a prova formal, que não existe 
esse corpo. Vocês podem se repetir milhares de 
vezes que vocês não são esse corpo, não é por isso 
que vocês não serão afetados pelo corpo e que não 



223 
 

terão medo de perdê-lo. Não é necessário substituir 
uma crença por outra. O importante é experimentar 
isso, mas para experimentar isso – é aí onde o BIDI 
é importante -, é necessário não buscar. É parar de 
buscar. A busca concerne a pessoa, mesmo através 
do carma, mesmo através da causalidade, porque 
tudo é dual. Desde que vocês ultrapassem a pessoa, 
vocês estão em Unidade, e aí vocês não têm mais 
medo da morte, porque vocês sabem o que os 
espera, vocês sabem o que vocês são. 
 

O medo da morte, vocês não podem combater, por 
um meio intelectual, por uma técnica qualquer que 
seja. É claro, é preferível deixar o Amor à frente e 
deixar crescer o Amor, para que o Amor, a Luz, sua 
Inteligência, coloquem fim muito facilmente, no 
momento do Apelo de Maria, a este medo da morte, 
espontaneamente, porque de qualquer forma seu 
corpo será morto, podemos dizer. Vocês não 
poderão fazer nada mais com esse corpo, nós já 
explicamos, e nesse momento, vocês verão que sua 
consciência não está ligada mais nesse mundo a 
uma forma. Mas enquanto vocês não ultrapassarem 
o medo do sem forma, ou disso que o ego poderia 
chamar o nada... 
 

Eu lembro vocês das anedotas que nós evocamos 
durante o ano de atribuição vibral em dezembro de 
2014, mesmo 2015, sobretudo, onde vocês tinham 
as pessoas que viviam o Si e para aqueles que 
estavam liberados, era o diabo. É sim, é claro, 
porque quando tem mais vibração para aquele que 
está liberado, tem, é claro, sempre a Luz ao redor 
dele, mas quando ele desaparece verdadeiramente, 
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vocês vêem o que? Não a sombra, mas a famosa 
Luz negra que é a origem dos mundos que 
corresponde a uma das Sefirotes cefálicas. É a 
Inteligência criadora, é a esfera do Sefirote Binah, é 
o que está além do mundo saturniano. E se 
encontrar em face disso quando vocês estão 
inscritos na pessoa, é terrível, salvo bem claro, se 
vocês tiverem um acidente que limite e force vocês a 
não mais permanecerem nesse corpo, ou então se a 
Onda de Vida liberá-los. Do contrário, vocês são 
dependentes do apelo de Maria e dos 132 dias. 
 

 

Questão: qual a diferença entre a ressurreição e 
a transubstanciação? 

 

É a mesma coisa. Elas se seguem no tempo, mas ao 
mesmo tempo há a crucificação, a ressurreição, que 
se acompanham da transubstanciação, quer dizer, 
mudar de substância, é isso que quer dizer, é 
descobrir o que vocês são, quer dizer a Eternidade. 
Vocês não são nenhuma forma definitivamente, 
mesmo que vocês tenham uma origem estelar; 
mesmo eu, conheço minha origem estelar, é claro, 
eu me considero não como Omraam – mesmo que 
eu guarde esta tonalidade pela missão que foi 
pedida, e que eu aceitei, é claro, -, mas eu não sou 
Omraam mais do que minha origem vegaliana. 
 

A partir do momento em que vocês estão liberados, 
no momento da Liberação não é viver as outras 
dimensões ou sair desse corpo, é ser confrontado no 
que a pessoa chama o nada, onde há mais vibração 
e onde há mais consciência. Quando vocês tomam 
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consciência, se eu posso dizer, que vocês não são a 
consciência, tudo muda, mas não antes. Antes 
vocês só podem chafurdar nas hipóteses, vocês só 
podem elevar a vibração e viver o Si, isso já é muita 
coisa, e viver a humildade. O Si e a humildade são 
as garantias de sua liberação futura, é isso a 
diferença. Mas definitivamente, e vocês sabem, 
vocês são todos liberados. Mas ainda uma vez, eu 
digo, o problema não é a morte desse corpo ou o 
desaparecimento desse corpo, o único problema – 
ele é bem real – é o sofrimento. Porque se vocês 
aceitarem de imediato, no início da estase, o que 
vocês são, não haverá nenhum problema, mas se 
vocês não aceitarem, talvez por uma materialidade 
excessiva ou um medo da morte excessivo, mas de 
qualquer maneira vocês morrerão. 
 

Mas depois, vocês serão confrontados durante 132 
dias com as depurações, como às vezes os 
medicamentos. Necessitará retirar desse corpo que 
está ainda vivendo nesta dimensão – não nos 
lugares preservados como os Círculos de Fogo -, 
necessitará depurar o que resta a depurar. Mas, com 
o planeta-grelha final, em qualquer destino, mesmo 
que ele seja profundamente diferente para cada um, 
está a Liberdade. Mas a Liberdade pode dar muito 
medo. A ausência de limites pode dar também muito 
medo, a ausência de forma. 
 

Então, às vezes é muito simples, mas há as 
inumeráveis complexidades que estão ligadas ao 
seu caminho, a sua história, a sua origem, ao seu 
comportamento, aos seus afetos, as suas emoções, 
o que vocês mantêm que, eu lembro a vocês, detém 
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vocês. O período que vocês têm vivido durante todo 
o ano de 2016 foi excepcionalmente para permitir, 
não mudar de posicionamento, mas se reajustar 
sobre o que vocês são, estar de acordo consigo 
mesmos, nos objetivos de sua consciência. Mas, 
vocês não são mais nem sua consciência. 
 

Mas, é claro, essas são as palavras, mas tudo isso, 
enquanto vocês não viverem, isso não traz nenhum 
elemento para vocês porque não é uma escolha: 
vocês vivem ou não vivem. Nenhum diálogo, 
nenhuma Luz exterior a vocês, nenhum Arcanjo, 
mesmo a mais fantástica emissão de Luz, pode 
mudar o que quer seja, se vocês não mergulharem 
no interior e atravessar o que vocês têm a 
atravessar. 
 

Mas a esperança, porque ela é enorme, é claro, é 
que todo o conjunto desse sistema solar está 
liberado. Então, quaisquer que sejam suas escolhas, 
qualquer que seja sua atribuição, qualquer que seja 
seu recurso em Graça, vocês estão de qualquer 
maneira assegurados de sua liberdade, mesmo que 
sua liberdade ulterior não seja a liberdade daquele 
que decide não mais explorar as dimensões, nem os 
mundos, mas de ficar no que ele é, quer dizer, todo 
o resto... os mundos criados, incriados e a criar. 
 

O problema da consciência, mesmo ampliada, se eu 
posso dizer, que viveu a ativação da Coroa radiante 
da cabeça, que tenha mesmo vivido por momentos a 
Coroa radiante do coração e mesmo o despertar da 
Kundalini, mas que não fusionou o Canal Mariano 
com o coração, ou que não deixou a Onda de Vida 
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subir até o topo da cabeça e além da cabeça, não 
pode ser considerada hoje como liberada, mesmo 
que já seja um trabalho fantástico. 
 
O liberado é aquele que vê claramente, em tudo o 
que ele vive, que não é nada de tudo isso e que, 
portanto não nega a vida e está plenamente em 
vida, em todos os setores que a vida lhe propõe. Há 
sempre uma pessoa, mas quem comanda não é 
mais a pessoa, é a consciência que viveu a prova 
que ela não é ela mesma a finalidade, quer dizer que 
ela viveu a a-consciência e ela aceita que a a-
consciência é a origem, se posso dizer, de tudo. Mas 
um Liberado vivo não pode ser tentado por tal ou tal 
destino, mesmo com todo o arbítrio para explorar 
qualquer dimensão que seja. Ele não tem 
necessidade, ele não tem a vontade, ele não tem o 
desejo, porque ele sabe que quando ele é Absoluto, 
quando ele viveu mesmo uma única vez a totalidade 
da Infinita Presença e desse ponto de virada, ele 
sabe que todas as perfeições inimagináveis não são 
nada em relação ao que ele é. Isso é importante. 
 

Mas de seu ponto de vista para vocês, não 
coloquem idéias na cabeça: ou seja, vocês vivem ou 
não vivem. E se vocês não vivem, não é o castigo 
que impede que vocês vivam, nem vocês nem 
qualquer outro, isso quer dizer que vocês não vivem, 
tão simplesmente. Aquele que vive sabe, da mesma 
forma que aquele que fez uma experiência de quase 
morte – uma NDE eu creio, dito em inglês – sabe 
instantaneamente que ele não é esse corpo, que ele 
não é esta vida, e que é nesse corpo que ele está 
morto. É, aliás, o que todos dizem. A morte está 
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aqui, ela não está do outro lado, e, portanto, é aqui 
que vocês vivem. Mas isso muda tudo. É a 
experiência que muda tudo, não as crenças, nem a 
própria vibração; é isso que se torna a consciência 
no momento onde vocês vivem qualquer experiência 
que seja. 
 

E isso não sofre nenhuma discussão, e é ser isso 
que é ser liberado vivo, quaisquer que sejam as 
objeções, as contrariedades, as discussões, não 
pode nem um minuto perder de vista o que é. Não 
há esforço a fazer. Mesmo que você volte a descer 
na pessoa porque há a necessidade de expressar 
uma raiva ou uma contrariedade, é independente. É 
toda diferença. Isso não impede de sofrer, de estar 
doente, de morrer mesmo, porque não, de um 
câncer. Não se está aqui absolutamente para a 
preservação da pessoa, se está para o 
desaparecimento da pessoa, não colocando fim aos 
seus dias abrindo as veias, mas de maneira 
completamente natural.  
 

Eu posso dizer que o verdadeiro Liberado vivo está 
ainda mais na vida que os outros, porque ele não 
recusa a vida, e ainda menos esse mundo. Ele vê 
através, ele vê as ilusões, ele vê os sofrimentos, ele 
vê a dualidade mesmo, ele vê todas as sombras, ele 
pode ser afetado de maneira temporária por sua 
própria pessoa, mas jamais isso o prende diante da 
cena, jamais, é impossível. Qualquer que seja o 
elemento que tenha a viver, que seja sua própria 
morte, que seja uma doença, que isso seja um luto 
amoroso, que seja a perda de um trabalho, que seja 
o luto de um filho, não mudará nada. Ele poderá 
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sentir a dor, é claro, porque ele não é insensível, 
mesmo como o humano, mas fundamentalmente ele 
não pode sempre ser afetado nem mudar um jota do 
que ele é. Isso é muito importante. Ele pode sempre 
ter uma curiosidade intelectual ou espiritual, ou 
mesmo científica, mas ele não é dependente disso. 
Ele está ávido da vida, ávido em uma única palavra 
hein “no vazio”, mas esta avidez não é um laço, é 
uma liberdade. 
 

Eis o que eu posso dizer em algumas palavras. 
 

 

Questão: em 2011, na madrugada e sonolento, eu 
ouvi uma explosão interna no ouvido esquerdo. 
Eu abri os olhos e as faíscas pareciam dançar se 
espalhando no quarto, mas eu não tinha 
nenhuma sensação de calor. O que é isso? 

 

É o retorno do Sol, era a época em que havia os 
mecanismos de comunhão e de dissolução e de 
fusão da consciência e o acesso ao corpo do Ser. 
Mesmo que vocês não tenham lembrança, o fato de 
sentir essa explosão no tímpano esquerdo é bem 
conhecido daqueles que praticam experiências fora 
do corpo. No início é um zumbido, na volta isso pode 
ser um estalo ou um sentimento de explosão. Então, 
é necessariamente uma experiência de saída fora do 
corpo, não para ir ao astral mas certamente no Sol. 
 

 

Questão: o Espírito se encarnou na matéria para 
todos os humanos na mesma data? 
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Então aí, eu não estou seguro de compreender o 
que isso quer dizer. Eu ouvi, mas o Espírito se 
encarna em cada um de vocês que são os irmãos e 
as irmãs da verdadeira humanidade, que se chama 
adâmica. Vocês estão encarnados corpo-alma-
Espírito, mas vocês perderam a possibilidade de se 
comunicar com a alma e com o Espírito. Houve, 
durante as elevações vibratórias, durante as Núpcias 
Celestes, nas etapas, as Marchas que seguiram, a 
reativação do contato com a alma. E, depois, houve 
uma outra perturbação que foi a saída da história e 
da alma para penetrar no reino do Espírito, pela 
Onda da Vida, pela ativação simultânea das duas 
Coroas radiantes, por intermédio da Lemniscata 
sagrada. 
 

Eis o que eu posso dizer, mas o Espírito está 
encarnado totalmente no Aqui e Agora, 
simplesmente a consciência efêmera é incapaz, pelo 
fato do confinamento, pelo fato dos hábitos, pelo fato 
da rotina e pelo fato da tomada das encarnações 
pela reencarnação nesse mundo, é incapaz de viver 
o Espírito. Havia as bainhas isolantes que quando 
da descida do Espírito Santo, da elevação da Onda 
de Vida, essas bainhas que cercavam os chacras 
por trás foram destruídas e renderam vocês a sua 
Liberdade e a sua essência. 
 

 

Questão: É uma questão de uma encarnação do 
Espírito de maneira coletiva no dia 7 de janeiro 
de 2015? 
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Completamente. Era o Espírito do Sol. E então, qual 
é a questão? 

 

 

Questão: foi dito pelo Impessoal, que a partir do 
momento em que o Espírito do Sol se 
encarnasse na matéria, a vida do humano não 
poderia exceder dois anos... 
 

Completamente. 
 

 

Questão: isso nos levaria a 7 de janeiro de 2017. 
 

Exato. 
 

 

Questão: ou até esta data, restam dois meses e 
meio. O que será dos 132 dias se os humanos 
supostamente estão todos mortos nesta data? 

 

Mas esperem, os 132 dias são após a Ressurreição 
e não antes. Vocês confundem o planeta-grelha 
final, que ele não é imediatamente, não é? Há ainda, 
após o Apelo de Maria, após seu despertar, ou 
vocês estão desaparecidos, ou vocês estão em sua 
eternidade, ou vocês estão sobre os Círculos de 
Fogo. Mas para o comum dos irmãos e irmãs 
humanos, a grande maioria, se eu posso dizer, tem 
tribulações a passar. Porque as tribulações 
representam uma ocasião extrema de viver a 
resiliência e a transcendência da pessoa. O ser 
humano não é jamais tão forte quanto quando ele 
está na diversidade, e este período, quaisquer que 
sejam os elementos visíveis e difíceis que talvez 
alguns de vocês aqui terão que viver, isso não tem 
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nenhuma espécie de importância, porque vocês 
viveram a Ressurreição durante o Apelo de Maria. 
Então aí, vocês arriscam não se aborrecer, aqueles 
que restarão sobre a terra, haverá muitas coisas a 
fazer. Por isso o fato que não haverá mais nenhuma 
vida não é no apelo de Maria, é no planeta-grelha 
final.  
 

 

Questão: os 132 dias são reais ou simbólicos? 

 

Eles são completamente reais. 
 

 

Questão: pois se o tempo é extensível, porque os 
132 dias não podem ser extensíveis? 

 

Tão simplesmente por uma razão que é particular, é 
que a influência gravitacional da Terra, antes mesmo 
do planeta-grelha final e a virada física dos pólos, 
terá mudado a dinâmica. Nesse momento, quando 
nós dizemos 132 dias, é efetivamente 132 dias, e 
132 noites, é claro, o que faz 132 sempre, mas 
vocês passam por dias de 24 horas ainda. Mas o 
tempo lhes parecerá profundamente diferente, a 
atmosfera será profundamente diferente. A única 
palavra que estará sobre todos os lábios, não é o 
sofrimento, quaisquer que sejam as tribulações, é o 
Amor. Todo mundo buscará o Amor, sem nenhuma 
exceção. Eu não falo dos portais orgânicos hein, é 
claro. 
 

 

Questão: haverá guerra? 

 



233 
 

A guerra, ela não é prevista para durar durante esse 
tempo. Quando eu falo de tribulações, isso não quer 
dizer a guerra, eu falo de eventos geofísicos, eu falo 
de modificações de condições de vida para aqueles 
que não terão partido em Eternidade, ou não 
evacuados por algumas forças da Confederação 
Intergaláctica, ou que não estarão sobre os Círculos 
de Fogo. Isso representa mesmo assim muito do 
mundo. Mas, o Apelo de Maria e a estase mudará as 
condições de vida, qualquer que seja a dificuldade e 
quaisquer que sejam as tribulações, porque nesse 
momento vocês saberão todos quem vocês são, e 
quer vocês aceitem ou não, aliás, está longe de ser 
o caso hoje, é isso que faz toda diferença. 
 

 

Questão: o que é que faz com que durante a 
estase alguns morram e outros sobrevivam? 

 

Segundo sua atribuição vibral. Sobreviver? Mas não 
é sobrevivência! 
 

 

Questão: clinicamente, é o fato de não respirar 
mais que faz morrer na estase? 

 

Mas é muito simplesmente, o corpo estará em 
catalepsia com as funções metabólicas 
completamente paradas. A consciência estará não 
prisioneira desse corpo, mas se aperceberá primeiro 
que ela não pode fazer reagir esse corpo e que, 
portanto, esse corpo tem aparência de morte, mas 
você está sempre aí, Nesse momento como nas 
experiências de morte eminente, as pessoas saem 
de seu corpo, o corpo está em coma, ou morto ou 
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outro, eles atravessam as coisas da mesma maneira 
que vocês atravessarão, onde todas as franjas 
intermediárias (os planos astrais e tudo), não 
existirão para vocês, exceto, é claro, se existir as 
resistências em vocês hein. 
 

Há pessoas que são capazes ainda de se manter 
em vigilância enquanto a estase está atuando depois 
de quase 24 horas, mas isso não durará os três dias. 
Num dado momento, antes do fim da estase, todos 
os irmãos e as irmãs humanos serão passados pelo 
portal da Ressurreição e vocês verão por si mesmos, 
o que quer que seu corpo se torne, qualquer que 
seja seu lugar de destino, o que quer que seja sua 
evacuação ou não, qualquer que seja seu pré-
agrupamento, por exemplo nos elfos, isso será 
exatamente a mesma coisa: vocês só farão 
obedecer isso que vocês perceberão da Liberdade. 
Então eu não posso responder de maneira uniforme. 
 

 

Questão: isso será como uma saída do coma... 
 

Não, não é um coma. Eu disse, isso parecerá mais 
uma experiência de quase morte. Primeiro o 
reconhecimento de Maria, porque a pessoa não 
pode esquecer que é sua Mãe, mesmo que a rejeite. 
Porém, vocês têm todos o DNA de Maria, quer vocês 
estejam com ou sem a linhagem de Sirius. Por isso a 
melhor sobreposição possível que eu posso dar, é a 
analogia com a experiência de quase morte, quer 
dizer a saída do corpo ou o se manter no corpo, mas 
a percepção de um túnel, atravessar a Luz, para 
vocês reencontrarem o que está além da Luz, E, 
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após, retornar nesse corpo, retornar a sua origem 
estelar, embarcar com ou sem corpo, seja sobre os 
lugares de pré-agrupamento, seja diretamente sobre 
os Círculos de Fogo, seja diretamente em vocês, se 
vocês não têm mais vontade de estar aqui. 
 

 

Questão: os problemas de atenção fazem parte 
dos fenômenos de desaparecimento mental, ou 
está muito ligado a pessoa? 

 

Não, está diretamente ligado, vocês se tornam todos 
Alzheimer, vocês estão todos em vias de esquecer 
sua própria história – é intencional. É a Inteligência 
da Luz que faz isso. Então, é claro, eu concebo 
completamente que isso pode causar problemas na 
vida diária, quando vocês buscam as palavras, 
quando vocês não sabem o que vocês fazem no 
carro, aonde vocês iam, quando vocês vão fazer 
alguma coisa e três passos depois vocês 
esqueceram. Isso é ação direta da Luz. Como vocês 
querem que a história desapareça de outra maneira? 

 

A história está mantida, quer isso seja de seu 
nascimento até hoje, ou outros tipos de memória em 
relação à memória de suas vidas passadas, mas a 
história está ligada a memória. E é por isso, aliás, 
que alguns de vocês foram muito ofuscados quando 
foi dito, por diferentes vozes, aliás, que todo o 
histórico que corresponde ao confinamento não tem 
nenhuma razão de subsistir. O que subsiste, é 
simplesmente as ocasiões – para os futuros 
Melquisedeques e Estrelas dos próximos mundos a 
liberar – de ter a experiência disso, que será mantido 
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para ir liberar outros mundos, com a técnica que nós 
temos empregado talvez sobre a terra ou com outras 
técnicas. Porque nós devemos dar provas, quando 
nós liberamos um mundo, de uma sagrada dose de 
criatividade, o Feminino sagrado se vocês quiserem, 
hein, por isso aceitar um número de informações, 
uma certa forma, que não é necessariamente dos 
mundos ditos humanóides. Não foram só os 
humanos que foram confinados. Eu lembro vocês 
que havia um pouco antes...agora não tem mais do 
que quarenta sistemas solares a liberar, mas não 
das formas humanas nesses sistemas a liberar. 
 

Qual é questão? 

 

 

Questão: os problemas de atenção fazem parte 
dos fenômenos de desaparecimento mental? 

 

Sim, completamente. O mental não é para vocês de 
nenhuma utilidade em qualquer dimensão que seja, 
porque tudo está regido, se eu posso dizer, e tudo 
está organizado e conhecido pela Inteligência da Luz 
– que vocês são. 
 

 

Questão: concretamente, como se nutrir 
etericamente dos alimentos? 

 

Então, é preferível se nutrir de Luz, é claro, mas há 
uma etapa que frequentemente é prévia, é a nutrição 
do prana dos alimentos, quer dizer, vocês colocam o 
alimento diante de vocês e vocês se nutrem dele, 
mas sem colocar na boca. Vocês absorvem, vocês 
absorvem sua energia vital, e depois vocês podem 
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jogá-los, hein, é claro. Se nutrir de Luz, é outra 
coisa. Esta capacidade está aberta a vocês desde a 
ativação das Portas Atração e Visão quando foram 
modificados o comportamento alimentar e os hábitos 
alimentares. Há certos irmãos e irmãs, algumas 
pessoas, que não duvidam mesmo do que se 
desenrola fundamentalmente na história desse 
sistema solar, que são capazes de se nutrir de Luz, 
e de nada mais. Isso não é o que eu aconselho a 
vocês fazer porque as necessidades são diferentes 
para cada um. 
 

Mas vocês saberão muito rápido, se vocês não têm 
mais necessidade de se nutrir de matéria, porque 
desde que vocês coloquem alguma coisa em sua 
boca, vocês terão náuseas e seu ventre o rejeitará. 
Nesse momento, bem vocês irão crer primeiro que 
vocês têm um problema grave de saúde, e quando 
vocês perceberem – sem buscar fazer um jejum, é 
diferente do que eu havia explicado sobre o jejum – 
vocês irão perceber que vocês podem comer cada 
vez menos quantidade e cada vez menos coisas, e 
que, portanto, vocês constatarão pela própria 
experiência que quanto menos vocês comem, mais 
vocês estão em forma. 
 

Alguns de vocês não estão destinados a isso e tem 
necessidade, real e concretamente de comer a 
matéria. Isso não quer dizer que são menos ou mais 
isso ou aquilo, quer dizer que sua fisiologia do corpo, 
a fisiologia da alma, a origem estelar, não permite 
realizar esse tipo de alimentação no momento. Mas 
outros entre vocês começam já a viver essas 
premissas, quer dizer que vocês constatam que 



238 
 

vocês só podem comer pequenas quantidades por 
vez. Vocês não podem mais se alimentar em horar 
fixas, mas unicamente quando seu ventre pede, ou 
quando a gula se manifesta. Mas isso, é alguma 
coisa que está em curso nesse momento mesmo, já 
depois de numerosos meses, hein, e mesmo anos 
para alguns, mas não para todo mundo. 
 

 

Questão: Por duas vezes, eu senti o ar vibrar a 
esquerda, como se o ar fosse se abrir. Isso 
significa que os véus estão a ponto de 
desaparecer? 

 

Completamente. Da mesma maneira, para aqueles 
que têm a clarividência etérica, não a visão astral, 
por exemplo, quando vocês observam uma entidade 
de Luz que desce sobre um canal, que vocês vêem, 
vocês vêem efetivamente, como num desenho 
animado, como se o ar se rasgasse. Ele toma uma 
estrutura, ele se abre e aparece a entidade. Eu 
tenho dito a vocês que as entidades que vêm visitá-
los em vocês (não os povos da natureza), 
frequentemente quando vocês se colocam a ler, 
vocês vêem não somente as telas etéricas e as 
partículas adamantinas, mas vocês têm as formas 
redondas que aparecem de diferentes cores e que 
depois se desdobram segundo uma forma 
específica. Aí também, isso quer dizer que os véus 
estão quase desaparecidos. Por isso vocês têm 
acesso, mesmo com os olhos abertos, mesmo com a 
verdadeira visão retiniana, a essas entidades, a 
essas formas de Luz. 
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E quando vocês chegam a esse estado, é claro, não 
é um conselho nem uma obrigação, mas vocês irão 
constatar muito facilmente que as necessidades 
reais de nutrição não existem mais. Sem, portanto, 
sofrer problemas de glicemia, de enfermidades, de 
vertigens ou de sensação de fome, bem ao 
contrário. 
 

 

Resta pouco tempo. 
 

 

Então, é necessário que eu diga não a palavra fim, 
porque vocês não têm fim comigo. Nós passaremos 
ainda um dia, mas após as intervenções, é claro, do 
Impessoal e após a intervenção de alguns povos da 
natureza, não é? 

 

Quanto a mim, eu transmito a vocês todas as 
bênçãos, todo meu Amor e todos meus 
agradecimentos por ouvirem e sua boa vontade 
através desse ouvir. E eu lhes digo até breve e vos 
abençoo agora. 
 

 

...Silêncio... 
 

 

Adeus. 
 

 

*** 

 
Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 
Francês:https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/o-m-aivanhov-

qr-partie-2-octobre-2016/ 

 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/o-m-aivanhov-qr-partie-2-octobre-2016/
https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/o-m-aivanhov-qr-partie-2-octobre-2016/
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O. M. AÏVANHOV - PARTE 3 - OUTUBRO 2016  

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
 

O.M. AÏVANHOV 

 

OUTUBRO – 2016 

 

Questões e Respostas – Parte 3 

 

 

Bem caros amigos, eu estou extremamente contente 
de reencontrá-los, eu me alegro em permanecer 
com vocês durante algum tempo, eu diria. Então, 
todas as minhas bênçãos nos acompanhem e todo o 
Amor, é claro, a fim de tentar dialogar juntos, de 
responder a suas questões no fluxo da água, eu 
diria. De início, tomemos um pequeno momento para 
estar no coração e em nenhum outro lugar, antes de 
começar. 
 
 

...Silêncio... 
 
 

http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/0-m-aivanhov-parte-3-outubro-2016-perguntas-e-respostas.html
http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/0-m-aivanhov-parte-3-outubro-2016-perguntas-e-respostas.html
https://2.bp.blogspot.com/-8qaZwjYUhwc/WCxUF_4_tvI/AAAAAAAAEjk/HCpyLsF8hGcIMsnmTVA0CvoJ83m1BrapACLcB/s1600/Aivanhov-mensagem-14-1-15.jpg
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Bem, Então, nós vamos poder começar a responder 
e trocar juntos. Eu o escuto. 
 
 

Questão : poderia se informar sobre o óleo de 
coco, o Krill e o iodo? 

 

Então, eu estou informado. Tudo o que eu posso 
dizer, é que é claro, como eu já disse em minha 
primeira resposta, tudo o que vem do mar neste 
período, apesar da poluição, apesar da 
contaminação eu posso dizer, de diferentes 
maneiras para a água marinha, ela está totalmente 
carregada, não somente de minerais mas também 
de Luz adamantina, tudo o que provém do mar é – 
apesar do que ele esteja, como dizem os Mestres 
geneticistas, intoxicado em particular pelos metais 
pesados e o chumbo -, permite, quando os produtos 
são pescados longe das costas e das rotas 
marítimas de, como dizer, lustrar, é a palavra que 
eles empregaram, suas estruturas efêmeras. E isso 
dá um melhor conforto para viver o que há a viver 
doravante. 
 

Ainda mais que vocês talvez tenham observado, não 
para todos, mas para muitos, que vocês têm 
efetivamente cada vez menos necessidade de 
comer, mesmo se alguns têm às vezes uma fominha 
ou bulimias compulsivas, mas isso, são os reflexos 
arcaicos do corpo que sabe que ele vai partir e que 
faz provisões para nada, não é ? 

 

Agora, se tomamos, por exemplo, o que havia sido 
preconizado durante as Núpcias Celestes, eu os 
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lembro, era uma subida vibratória onde lá, 
efetivamente, todas as partes aéreas dos vegetais, 
tudo o que estava mais distante das raízes era 
importante a privilegiar. É claro, vocês não estão 
sem saber que a alimentação moderna, onde quer 
que seja sobre este planeta, está completamente 
desvitalizada, quer ela seja biológica ou não. E, 
portanto o mar, e certos lugares do mar, fornecem 
elementos essenciais, me foi dito, para lustrar, se 
posso dizer, suas estruturas efêmeras. 
 

Então é sempre agradável estar na melhor forma do 
que ter o corpo roliço, e esses produtos gordurosos 
têm efeitos efetivamente muito nítidos sobre certo 
número de funcionamentos. De início fisiológicos, 
mas também, eles me disseram, uma melhor 
permeabilidade à Luz até o nível celular e até o 
DNA. É claro, isso sempre depende da vibração, 
mas em todos os casos é algo que vai lhes permitir, 
se posso dizer, de assentar seu estado de 
consciência, de estabilizá-lo em meio à Existência e 
à Eternidade. Eis o que eu posso dizer, sem entrar 
nos detalhes que me passam, sobre a perna e a 
cabeça, não é? 

 

 

Questão : você pode se informar sobre a 
utilização do ácido alphalipóico e a 
garciniacambogia, como tratamento para o 
câncer. Muitos médicos pensam que o câncer 
seria devido ao desenvolvimento anárquico de 
parasitas e de fungos no corpo. Se isso é exato, 
esses dois produtos intervêm nesse nível, e 
outros antifúngicos como o vinagre de cidra ou o 
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bicarbonato de sódio permitiriam erradicar o 
câncer? 

 
Você tem razão, eu vou me informar, isso é melhor. 
Você pode repetir os nomes? 

 
 

Questão : ácido alfhalipóico, garciniacambogia, o 
vinagre de cidra e o bicarbonato de sódio. 
 

De acordo, eu vou tentar ter as respostas se eu os 
encontro. Bem, passemos a outra coisa. 
 

 

Questão: eu tive um sonho eu que eu aprendia a 
atirar com um arco e eu sou uma mulher. Você 
poderia me esclarecer? 

 

Diana caçadora, vocês sabem aquela que cortou um 
seio para atirar com o arco, as Amazonas. O arco, 
vocês saber que atirar com o arco sempre foi 
considerado, sobretudo nos países orientais, como 
uma técnica de concentração e ao mesmo tempo de 
relaxamento. Isso faz parte dos ensinamentos 
tradicionais. 
 

Agora, sonhar de atirar com o arco, isso quer dizer 
talvez, que você é amorosa e que você atirou sua 
flecha de amor, talvez isso quer dizer que há 
necessidade de se alinhar mais, de se centrar mais, 
antes de falar ou antes de passar à ação. E aí tem 
talvez, através desse sonho, um déficit de 
interiorização ou de meditação, isto quer dizer de 
reforçar e se alinhar com a Fonte e com o núcleo 
cristalino mais frequentemente do que faz essa 
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pessoa que teve esse sonho. Eis o que posso dizer. 
Mas você atirava em quê? Foi dito? 

 

 

Questão: não 

 

Atirar com um arco é um convite à introspecção, ao 
alinhamento, ao relaxamento também. Eis o que 
posso dizer. 
 

 

Questão: você pode falar dos devas, seu papel e 
seu lugar em relação às consciências da 
natureza? 

 

O que é chamado devas é um termo oriental. No 
Oriente e entre os Hindus, se diz que cada criação 
da natureza, seja um vegetal, seja um cristal, seja 
mesmo alguns animais, possuem um deva. Então, o 
deva, se vocês querem, nas tradições ocidentais, 
são chamados, de preferência, gênios criadores. Há 
por exemplo, para cada órgão do corpo humano, um 
princípio criador que não depende dos Mestres 
geneticistas com a criação do DNA, por exemplo, 
nesse plano, mas da presença de um arquétipo. Há 
um deva ou um gênio criador que está presente para 
cada órgão do corpo, há um gênio para o fígado, um 
gênio para o baço.....Então são nomes que têm 
pronúncias que se aproximam do hebreu, mas que 
não é totalmente o hebreu, são raízes derivadas às 
vezes do armênio, do sumério e eu diria, do hebreu 
primordial. 
 

Então, é claro, eu não vou me divertir em lhes dar os 
nomes de todos esses gênios. Um gênio ou um deva 
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é uma forma cristalina em sua luz, que é 
extremamente brilhante e que apresenta o aspecto 
de uma pequena chama. É o gênio criador que nos 
vem desde os mundos dos Administradores, não os 
Satam que são os dracos, mas no nível da 
civilização dos Triângulos que participam na 
elaboração de todas as formas em todas as 
dimensões. Em cada mineral, em cada órgão do 
corpo, em cada vegetal, vocês têm os devas. 
 

Esses devas são extremamente difíceis de ver, 
contrariamente aos povos da natureza, porque o que 
vocês veem não é uma consciência no sentido em 
que vocês poderiam entender. Mesmo os devas do 
Fogo, por exemplo, que são os mais etéreos, se 
aproximam do que é chamado Fogo Ígneo – mas o 
Fogo Ígneo não é um deva – mas frequentemente os 
devas se apresentam sob a forma de uma pequena 
faísca de fogo, às vezes duplicada ou mesmo 
triplicada, de cor, o mais frequentemente, de um 
branco brilhante. Os devas participam, eu diria, das 
forças primordiais essenciais de coesão dos planos 
dimensionais, no agenciamento e na estruturação 
desses planos dimensionais. 
 

Portanto, cada órgão, neste mundo, corresponde a 
um deva, da mesma maneira que em seus corpos 
de Existência vocês têm muitas estruturas 
geométricas. Aí há uma que vocês conhecem, é o 
triângulo da Nova Eucaristia ou ainda a estrutura do 
coração de Existência que é essa famosa figura com 
uma montagem de figuras geométricas, que foi 
chamada o tetraquihexaédro. Simplesmente são os 
precursores ou essências da forma. Eles não estão 
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fixos, por exemplo, no interior de um vegetal ou de 
um mineral, mesmo se eles estiverem geralmente 
dentro, escondidos. E eles são todos Um, é difícil 
para compreender, por exemplo quando eu digo que 
vocês têm no corpo um gênio, por exemplo das 
emoções. Há um gênio das emoções que se chama 
Izrabatel. Izrabatel é o mesmo em cada emoção 
presente e manifestada em todo o reino dos 
mamíferos e dos humanos. 
 

É claro cada um tem um deva, mas esse deva, é 
como nós quando nós intervimos, ou quando o 
Cristo intervém, ele pode se bilocalizar ao infinito e 
estar presente em milhares de lugares sobre a terra 
no mesmo momento. Isso, é claro, vocês não podem 
assimilar uma vez que vocês estão dependentes de 
sua forma, mesmo quando vocês vivem as 
deslocalizações em seu corpo de Existência ou em 
outras dimensões. O tetrakihexaédro, por exemplo, é 
a mesma estrutura em todo o mundo, e portanto é o 
mesmo deva que está atrás ou dentro. É o mesmo 
modo, mesmo se vocês podem perceber, por 
exemplo, em um conjunto de vegetais, diversos 
devas, são sempre os mesmos devas com um 
atributo específico em vossa densidade. 
 

Os devas podem ser contatados, mas é como a 
civilização dos triângulos. No momento em que você 
passa as portas, se posso dizer, do 
antropomorfismo, isto é de uma consciência cujo 
veículo é uma forma, mesmo se há uma forma nos 
Triângulos ou nos devas, essa forma não é um 
veículo da consciência. O que vocês veem , mesmo 
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se é em uma forma de faísca, não é individualizada 
no sentido em que vocês entendem. 
 

Então, é claro, se um vegetal lhes fala, por exemplo, 
uma árvore, não é a árvore que lhes fala, é o deva 
que está no interior, mas vocês geralmente não o 
veem, e aí não há outro interesse senão o de trocas 
com a natureza. Mas não é de forma alguma a 
mesma classificação, por exemplo, que os povos da 
natureza. 
 

Por exemplo, as ondinas lhes disseram que elas são 
todas Uma, mesmo em sua forma mutável neste 
mundo. É o mesmo para os devas, mas eles não 
têm coisas práticas, se posso dizer, a lhes trazer, 
como os povos da natureza dos quais nós temos 
falado. Existem, é claro, muitos outros, mas nós lhes 
temos dado os quatro reinos essenciais. 
 

Eis o que eu posso dizer sobre os devas. 
Certamente, isso nos levaria muito longe porque, por 
exemplo vocês podem muito bem, mesmo se as 
ondinas são o povo da Água, há também os devas 
da Água e vocês podem se dirigir aos devas, isto é 
ao princípio do elemento, que os remate, eu os 
lembro, aos Hayot Ha Kodesh que estão também 
presentes em sua cabeça, no nível da pequena 
Coroa, não é? 

 

Vocês têm a possibilidade de contatar os devas, 
mas nos processos que vocês vivem atualmente, 
tem apenas pouco interesse, na medida em que eles 
também já estão em vocês através dos Hayot Ha 
Kodesh dos elementos ou, se vocês preferem, os 
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gênios criadores. Vocês têm uma multidão de gênios 
criadores, eu disse que havia um em cada função do 
corpo. Por exemplo...o que é que vocês têm que eu 
posso lhes dizer que é simples? Vocês podem 
apelar ao gênio, se vocês têm um bloqueio, vamos 
dizer, da vesícula biliar, por exemplo, vocês vão 
chamar o gênio do fígado ou da vesícula que se 
chama Shammah etc...,etc... 
 

Mas esse conhecimento hoje, é consequente, 
certamente, mas eu não vejo grande interesse para 
vocês, exceto se vocês os veem verdadeiramente, 
de apelar a eles. Eu mal os vejo fazer apelo ao 
vosso gênio do fígado, mesmo se em certas terapias 
muito antigas, se posso dizer, havia a capacidade de 
nomear esses gênios, isto é de invocá-los, ou de 
evocá-los, e se beneficiar da vibração original que, é 
claro, quando eu digo original, que não foi alterada 
pelo funcionamento do corpo, e ter efeitos 
terapêuticos sobre tal órgão ou tal outro órgão. 
 

Portanto se vocês veem os devas – que seja nos 
vegetais o mais frequentemente, é o mais fácil de 
ver; para os cristais é um pouco mais duro -, então 
vocês podem tentar entrar em comunicação com 
eles, mas não esperem coisas que podem lhes 
ajudar, por exemplo os dragões, os elfos ou os 
gnomos. 
 
 

Questão: os humanos podem ter sido dragões, 
elfos, gnomos, ondinas ou outros povos da 
natureza? 
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Não ter sido, mas estar em sintonia muito forte 
devido às linhagens, sim; mas de origem, não. Ou 
então são experiências onde, devido à 
multidimensionalidade, vocês têm a possibilidade 
efetivamente de estar em consciência não importa 
qual forma e não importa qual dimensão, isso vocês 
o sabem. Mas não podemos dizer que vocês 
humanos, qualquer que seja sua origem estelar, 
tenha sido um dia dragão ou elfo. Em contrapartida, 
vocês observem todos que vocês têm às vezes 
afinidades extremamente importantes com tal povo 
da natureza ou tal outro. É simplesmente que há em 
vocês uma ressonância que se faz, não em relação 
à origem ou em relação ao fato de ter sido um elfo 
ou um gnomo, mas em relação aos Elementos. Por 
exemplo, se vocês têm uma origem estelar em um 
sistema solar que está ligado ao Ar, vocês vão ter 
evidentemente maior facilidade de comunicação com 
os povos do Ar. Se vocês têm sua origem que se 
situa...uma origem estelar que está em relação com 
a predominância do elemento Fogo, os dragões 
serão para vocês mais fácil de se comunicar e trocar 
do que, por exemplo, as ondinas. 
 

Eis o que eu posso dizer. Mas aquele que é 
Absoluto, ele é absolutamente tudo, mas eu não vejo 
o interesse em ter sido um dragão ou um elfo. É 
claro, existem misturas raciais também nesse nível, 
mas isso nos levaria muito longe e não teria nenhum 
interesse para o período tão crucial que vocês 
vivem, não é? 
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Questão: a propósito do período crucial, pode-se 
ser levado por um tsunami ao local para viver os 
132 dias do Fogo Ígneo? Isso não seria mais 
refrescante e agradável? 

 

Então aí de forma alguma, porque ser queimado, 
para aqueles que ativaram uma Coroa, é uma 
alegria a nenhuma outra comparável. A água, não é 
similar. Agora, se vocês devem deixar seu corpo e 
deixar esse corpo para a natureza, e partir em sua 
destinação final antes dos 132 dias, o que é muito 
possível também, qualquer que seja o elemento que 
intervém, que isso seja a casa que lhes cai em cima, 
um tsunami que os leve, isso não faz nenhuma 
diferença, é claro. 
 

 

Questão: durante o planeta – grelha final, mesmo 
uma lula gigante a 10.000 metros abaixo do mar 
será tocada? 

 

Mas meu amigo, parece-me que os raios cósmicos e 
as radiações gama, eles atravessam a matéria 
totalmente. Eles não são parados, nem pela 
distância nem pelo concreto. E a lula, o que é que 
você quer que ele se torne? 

 

 

Questão: esse não é o principal habitante da 
terra? 

 

Ah, eu não sabia. 
 

 

Questão: há uma vintena de anos, a capacidade 
de canalizar se apresentou a mim e eu bloqueei o 
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processo por medo de ser utilizado pelas forças 
astrais. Essa faculdade, devido a minha recusa, 
ela está definitivamente fechada? 

 

Mas nada nunca está fechado. No entanto a partir 
do momento em que há esse medo do astral, no 
momento que o medo emerge, é claro há um risco, 
porque aquele que está em unidade, eu não falo do 
liberado, mas de quem está instalado no Si, à parte, 
e isso eu o disse, se sua língua trava ou se há um 
mau alinhamento, uma palavra pode ir enviesada, 
mas isso não quer dizer que as entidades ditas 
astrais vão se precipitar. O erro está no nível do 
canal, certamente. Mas se em você está presente o 
medo do astral, isso é suficiente para que o astral se 
manifeste, não é? Eis o que eu poso dizer, em todo 
caso isso jamais bloqueou definitivamente. 
 

 

Questão: quando se fala com um irmão, há a 
tendência a ver o que há de errado com ele e 
apontar-lhe o dedo dizendo se ele está na pessoa 
ou no Si. Quando não se está liberado, essa é 
uma atitude natural a ter? 

 

É uma atitude natural, mas que pode ser perigosa. 
Olhem, quando na época dos tournicoti – tornicota, 
vocês tinham irmãos e irmãs muito próximos de 
todos nós e que puseram-se a descarrilar no ego 
espiritual, porque eles viviam no Si, e tudo o que não 
era o Si era visto como perturbado, mesmo o 
Absoluto, não é? Vocês viram muito numerosos 
exemplos entre os canais do Coletivo do UM em 
2013. 
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E claro, lembrem-se também que os véus 
desaparecem e está muito mais fácil de ver a palha 
no olho do vizinho do que ver sua própria viga. É por 
isso que nós os convidamos sempre para olhar a 
vocês mesmos. De certo modo ver no outro é 
também uma grande aprendizagem, na condição de 
que isso não se torne maledicência e a falta de 
amor. Mas, é claro, que vocês todos veem mais 
finamente os defeitos no outro, se posso dizer, e 
certamente vocês jamais os veem em vocês. Isso 
quer dizer o que? Isso quer dizer que vocês são 
tolos ou que vocês estão escuros, ou que eu não sei 
o que, isso quer dizer que vocês ainda não viveram 
que o outro, é você, e que o que você vê no exterior 
existe necessariamente em você, sem isso você não 
o veria. Lembrem-se da frase que eu disse: “ É 
aquele que diz que é”; ela é extremamente válida 
nessas circunstâncias. 
 

Portanto diga embora se você vê alguma coisa que 
é completamente real, é que você tem a presciência 
e o conhecimento, e que está também em você. 
Então, é aí também um convite a olhar para você 
mesmo. Na época, antes de tudo isso, eu cheguei a 
dizer uma vez para se ocuparem de seus traseiros, 
eu posso lhes dizer novamente hoje. Vejam além 
das aparências. Quando vocês veem um irmão ou 
uma irmã, quer ela esteja na pessoa, no Si, no ego 
ou na Liberdade, o que é que isso pode lhes fazer? 
No momento em que vocês o veem, é que vocês 
mesmos já têm isso em vocês, naturalmente. 
Portanto, aqui, é necessário colocar o Amor à frente. 
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Então certamente, se é um sentimento tão nobre de 
querer ajudar o outro, por que não? Mas 
inelutavelmente isso os remete a vocês mesmos. 
Tudo o que os exaspera no outro, mesmo que haja 
uma predação real, isso quer dizer que isso também 
está em vocês. É muito difícil de aceitar, mas eu lhes 
garanto que para aquele que vê, é exatamente isso. 
Vocês só podem ver o que já está em vocês, sem 
isso vocês não o podem ver. Então naturalmente, 
nestes tempos de Revelação, vocês veem cada vez 
mais coisas no funcionamento da sociedade, no 
funcionamento de seus próximos, e mesmo dos 
muito próximos, mas atenção para não fazer um 
julgamento ou uma exclusão. Às vezes pode ser útil 
dizer, não para fazer uma acusação, mas para 
permitir também, em certos casos, ao outro de se 
realinhar e de sair do jogo da pessoa. 
 

Efetivamente, da mesma maneira que há alguns 
anos vocês veem muito bem suas linhagens ou as 
linhagens dos outros, hoje vocês são conduzidos a 
ver também tudo o que pode fazer a resistência no 
outro, em cada um. 
 

Então é necessário encontrar a fórmula adequada 
quando vocês sentem que isso deve sair, e para não 
magoar a vocês mesmos, porque se vocês magoam 
o outro, devido a que há muitos véus, vocês 
magoam vocês mesmos instantaneamente. 
 

Então, tudo isso é uma ginástica, porque vocês o 
vivem, que está em vias de se instalar muito 
facilmente, eu diria. Mas se há a pessoa, lembrem-
se que é sempre, sem nenhuma exceção, qualquer 
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que seja a memória, qualquer que seja a mágoa, 
qualquer que seja mesmo o orgulho, por que não, é 
sempre o medo que está ali, ou se vocês preferem, 
uma falta de amor – devido mesmo ao medo. 
 

O medo, se insistimos tanto sobre isso, em todo 
caso há uma multidão de outras emoções, se posso 
dizer, mas porque o medo é o que cristaliza mais. O 
medo os faz baixar em vibração e baixar mesmo a 
energia, e potanto bloqueia o processo de elevação 
da Onda da Vida e da ativação da Merkabah 
interdimensional. 
 

Portanto, assim que vocês compreenderem isso, 
vocês não terão necessidade de descascar a pessoa 
que está diante de vocês, porque o que quer que 
vocês vejam, está também em vocês, mas a causa 
primeira, é sempre e será sempre o medo: o medo 
do desconhecido, o medo do Absoluto, o medo da 
morte, o medo do desaparecimento, que está 
inscrito em suas estruturas. Eu os lembro que houve 
alianças, digamos que, não muito católicas, há 
tempos muito antigos, alianças de circunstância, não 
necessariamente desejadas, entre a pureza do DNA 
de Maria e o DNA do que foi chamado os Arcontes 
e, que vocês querendo ou não, mesmo que vocês 
não tenham origem estelar ligada a esses mundos, 
têm o DNA que vocês carregam que tem também 
tudo isso para cada um de nós quando estamos 
encarnados. 
 

Portanto é necessário relativizar, mesmo se vocês 
veem um magnífico Arconte atrás de alguém ou uma 
entidade atrás de alguém ou ao lado de alguém. 
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Aliás, para aqueles entre vocês que são muito 
sensíveis, independentemente dos povos da 
natureza, independentemente dos contatos 
estabelecidos conosco, eles chegam a ver tão bem 
as formas astrais que passam, dos desencarnados, 
dos seres de Luz, que vocês jamais viram. Isso não 
quer dizer necessariamente que eles se interessam 
por vocês, mesmo se eles estão na mesma sala, 
não são todos os Vegalianos que vem operar em 
vocês ou conduzi-los, é simplesmente porque os 
véus desapareceram que vocês percebem ou que 
vocês veem tudo isso. É também simplesmente que 
isso e aquilo sempre existiu. Agora, como não há 
mais véus vocês podem vê-los ou senti-los. 
 

Então não façam uma dualidade, mesmo que vocês 
tenham uma serpente astral toda negra que passa 
por vocês. Reajustem-se em seus corações e vocês 
verão que isso será afastado pela Luz. Vocês não 
têm necessidade de emitir a menor intenção ou de 
fazer um ritual como era o caso há dez ou vinte 
anos. Isso, é válido, é claro, para aqueles que estão 
abertos à vibração. 
 

 

Questão: o Fogo vibral não queima, por que o 
Fogo Ígneo dá calor no corpo? 

 

O Fogo do Coração queimava, mas para aqueles 
que o vivenciaram, não é a mesma intensidade que 
o Fogo Ígneo porque o Fogo Ígneo, é o que vocês 
vão viver no momento do planeta-grelha, todos, 
todos aqueles que ainda estarão em seus corpos. E 
mesmo aqueles que estarão em seus corpos de 
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Existência verão associar um último elemento que 
falta para dissolver a presença da vibração neste 
mundo, uma vez que a terra vai para a 5D, vocês já 
o sabem. 
 

Então a sensação de queimadura, é uma 
queimadura intensa, intolerável para a pessoa, mas 
totalmente agradável diz-se, eu creio que é isso, 
para aquele que está na Existência ou que acendeu 
uma das Coroas. Isso quer dizer que vocês se verão 
queimar cantando , tanto é agradável, exceto 
naturalmente se vocês estão apegados de maneira 
muito materialista aos seus corpos, então isso 
arrisca fazer cócegas um pouco, para não dizer 
mais. Mas haverá já queimaduras bem antes do 
planeta-grelha final, devido à interação entre Nibiru, 
o Sol, a Lua e o núcleo cristalino da Terra, 
certamente. Isso é um pequeno planeta-grelha. 
 

 

Questão: eu perguntei ao Impessoal, mas eu 
gostaria de ter o seu ponto de vista, você pode 
definir o Fogo do Espírito em relação ao Fogo 
Ígneo?  
 

Eu não posso defini-lo, é algo que se vive. Assim 
que eu empregar palavras, mesmo que o Impessoal 
as tenha empregado, isso arrisca ser confuso. 
 

O Fogo do Espírito é um fogo que os lambe e que os 
percorre. O Fogo Ígneo queima, e eu creio que o 
Impessoal lhes disse, no nível dos cinco centros de 
início, e esse Fogo é um fogo que consome 
literalmente a matéria. O Fogo do Espírito – o 
Espírito sopra onde ele quer e quando ele quer -, ele 
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faz aparecerem os carismas, os dons do Espírito 
santo, falar em línguas, as bilocações, e tudo o que 
é conhecido como fenômenos místicos.  
 

O Fogo do Espírito não apresenta oposição formal 
com a matéria carbonada. O Fogo Ígneo, é uma 
vibração muito mais rápida e muito mais penetrante, 
que dissolve, consumindo literalmente a matéria 
carbonada, isto quer dizer seus corpos. 
 

Eis o que eu posso dizer no nível dos efeitos, mas 
uma descrição em relação ao que isso é me parece 
extremamente arriscado. Ao contrário, a diferença 
ela é muito nítida, da mesma maneira para aqueles 
que começam a viver o Fogo Ígneo, ou que 
vivenciaram a Onda da Vida ou o Fogo do Coração 
da Coroa radiante do coração, vocês sabem muito 
bem que é diferente. A Coroa radiante, a Onda da 
Vida, antes do Fogo Ígneo nascer, era uma onda, 
chamada também o Fogo do Éter ou o Canal do 
Éter, são energias que misturam o vibral e o vital 
desde seus pés e essa energia que subia, e portanto 
que circulava ressoando ao mesmo tempo, como a 
vibração.  
 

O Fogo Ígneo não é nem uma energia que circula, 
uma vez que ela vem consumir as energias, nem a 
vibração do corpo de Existência. É bem mais que 
uma vibração, é uma agente dissolvendo totalmente 
a matéria, pulverizando-a, tornando-a poeira – e isso 
é muito agradável. 
 

Vocês sabem, os irmãos e as irmãs que vivem 
experiências fora do corpo ou que viveram as 
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experiências de morte iminente, quando ele entram 
no corpo eles descrevem a impressão de entrar em 
um cadáver, rígido, frio, morto.  
 

O corpo de Existência, sua mobilidade está ligada ao 
fogo, vocês têm aliás seres do Fogo, seres ígneos 
como se diz. Os Elohim são seres ígneos, os 
Nephilim são seres ígneos, eles são tochas de fogo, 
mesmo se há uma forma visível vagamente humana, 
mesmo se há uma representação possível quando 
eles, por exemplo, vieram sobre esta terra no 
momento da criação da Atlântida.  
 

Evidentemente que eles tinham uma forma e um 
corpo de carne para precipitação de sua estrutura 
cristalina. O fogo é onipresente em todos os 
minerais porque eles nascem pelo fogo, pela ação 
dos devas do Fogo, mesmo se há um deva 
específico para cada cristal 
 

Então o Fogo do Espírito circula, os libera 
eventualmente, mas mantém a estrutura carbonada 
sem nenhuma dificuldade, mesmo que isso 
esquente, enquanto que o Fogo Ígneo dissolve 
totalmente, em fase final, tudo o que está ligado às 
memórias, ao corpo de carne. 
 

Então naturalmente que nossos físicos 
intergalácticos que são os Arturianos poderiam 
talvez desenvolver mais as particularidades precisas 
que estão presentes no Fogo do Espírito e na Fogo 
Ígneo. 
 

No Fogo do Espírito, não são somente as partículas 
Adamantinas, e também não as radiações gama, 
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como vocês chamam, eu creio,” muons” tal como os 
chamam seus físicos ( nota da tradução: muon - 
partícula elementar da família dos leptões -têm uma 
massa que é 210 vezes aquela do elétron - possui 
uma carga elétrica elementar negativa ou positiva). 
 

E às vezes vocês têm algumas qualidades de fogo 
que misturam os quarks. São partículas elementares 
do núcleo. 
 

Vocês têm também no Fogo Ígneo, certamente, uma 
radiação exótica cósmica que é totalmente 
desconhecida sobre a terra no momento, devido à 
não atualização de Nibiru em vossa dimensão. Aliás, 
nós sempre dissemos que Nibiru ( e seus cientistas 
o sabem), viaja a velocidades variadas, mas ainda é 
necessário aceitar que essa viagem não é um 
deslocamento, mesmo se isso segue uma órbita. 
São translações dimensionais e translações 
espaciais que fazem com que Nibiru esteja em um 
lugar e apareça em outro lugar sobre a mesma 
órbita, o que dá a impressão de uma velocidade 
diferente entre o primeiro ponto, o segundo ponto e 
o terceiro ponto. É a multidimensionalidade de 
Nibiru, é o mesmo para vocês. 
 

E quando Nibiru passar entre a Terra e a Lua, e o 
Sol, naturalmente isso vai rasgar, eu não sei mais 
como se chamam essas forças, mas vocês têm 
linhas de força que ligam o Sol à Terra em 
permanência, nessas forças que são arredondadas, 
aí tem arcos elétricos que às vezes se produzem 
entre a Terra e o Sol, onde se trocam informações e 
radiações extremamente potentes. O Fogo Ígneo, 
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uma vez que Nibiru tiver passado entre o Sol e a 
Terra, vai transtornar o equilíbrio dessas correntes 
eletromagnéticas entre o Sol e a Terra. Quando os 
corpos de Existência, liberados do Sol, vierem 
reencontrá-los, para alguns entre vocês, ou quando 
eles puderem ser ressintetizados dobrando seu 
corpo físico ao interior, é o mesmo princípio da 
translação dimensional. 
 

Então pode-se ver uma aparência de movimento em 
Nibiru, pode-se ver também uma aparência de 
movimento nos meteoritos, sabe-se como eles se 
deslocam para aqueles que os viram, mas não é um 
deslocamento no sentido em que vocês podem 
compreender com as leis físicas deste mundo. 
 

Então assim que Nibiru tiver passado entre o Sol e a 
Terra, essas linhas de força que unem o Sol à Terra 
vão estar reinformadas, o que já vai mudar a 
manifestação de seu corpo de Existência, uma que 
nós sempre dissemos que aqueles que iriam para os 
Círculos de Fogo, quer eles tenham o corpo físico ou 
quer eles não tenham o corpo físico não muda nada, 
porque o que será visível, é o corpo de Existência.  
 

O corpo físico, estará aí durante 132 dias, é tudo. 
Mas ele terá já desaparecido em parte no momento 
onde o corpo de Existência, mesmo que vocês o 
vivam pelo tetrakihexaedro, pelas suas 
transferências dimensionais, para aqueles que 
viajam em Existência (e não em um corpo astral), 
evidentemente, aí vai ter uma outra informação que 
vai ser emitida ao corpo de Existência e aos vossos 
casulos de Luz, assim como ao corpo físico, que vai 
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desencadear o que lhes foi explicado concernente 
ao Fogo Ígneo. 
 

É por isso que sobre os Círculos de Fogo, que vocês 
ali vão com um corpo de carne ou sem o corpo de 
carne não muda estritamente nada, aliás os dois 
serão misturados. Mas como seu corpo de 
Existência será sua consciência presente sobre a 
terra, ao menos até o planeta-grelha, ele guardará a 
aparência de seu corpo de carne, mas isso será um 
corpo de Luz - mas se discernirá perfeitamente seus 
traços, seu ventre se vocês o tiverem, seus cabelos 
se vocês os tiverem, da mesma maneira – dado que 
naquele momento o corpo de Existência, após o 
Apelo de Maria, lembrem-se, é o Renascimento, o 
corpo de Existência será aparente e mascarará, se 
posso dizer, o corpo de carne. 
 

Então as necessidades fisiológicas nos Círculos de 
Fogo não têm mais nenhuma razão de existir. Lá 
não há que se inquietar pela alimentação, pelo sono, 
pelas necessidades e todo o resto que faz o comum 
de nossa vida encarnada. Tudo isso não existirá 
mais porque mesmo que o corpo físico esteja lá, isso 
será uma espécie de pacote de carne, como diria 
Bidi, que de toda maneira desaparecerá ao fim de 
132 dias. 
 

Lembrem-se que os únicos que guardam seus 
corpos são aqueles que devem ser recuperados 
sobre a terra para recuperar certo número de 
memórias e terminar sua vida pacificamente sobre o 
sistema solar onde eles serão levados antes de 
reunir sua eternidade.  
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Todos aqueles que viverão as tribulações, e vocês 
podem ter seres liberados que não estão nos 
Círculos de Fogo, mas que estarão em serviço para 
todos aqueles que permanecem em um estado 
miserável sobre esta terra e durante as tribulações. 
 

 

Questão: aqueles de quem se deve recuperar as 
memórias, eles são pessoas que vivenciaram 
experiências extraordinárias? 

 

Não, de todo, experiências importantes para liberar 
outros mundos, por exemplo os futuros 
Melquisedeques que têm feito os tournicoti – 
tournicota. Evidentemente eles irão na maioria para 
os Círculos de Fogo, mas alguns entre eles serão 
recuperados – por sua inteligência, pode-se dizer, 
psicológica, torturando as coisas -, serão 
recuperados pelos povos pedagogos como os 
Vegalianos, por exemplo, no entanto os Vegalianos 
não os levarão sobre os Círculos de Fogo, mas nas 
embarcações-mães vegalianas.  
 
 

Questão: a ativação dos pilares do sacrum 
acoplados às Portas Profundeza e Precisão é um 
mecanismo desencadeador do Fogo Ígneo? 

 

Em parte sim, de fato, de fato. Por outro lado a Onda 
da Vida nasceu pelo restabelecimento de contato 
com o núcleo cristalino da Terra, por outro lado se 
vocês percebem o Fogo Ígneo, é que 
presumivelmente, e mesmo frequentemente, vocês 
estão ativados – não são vocês que decidem -, as 



263 
 

Portas Precisão e Profundeza e as quatro portas do 
sacrum. Geram a estrutura que está inscrita, como 
vocês têm o tetrakihexaedro, vocês têm uma outra 
estrutura na pequena pelve, e que dá, aliás, se 
vocês estiverem atentos, em certos dias, vocês vão 
urinar muito mais frequentemente do que de hábito e 
vocês podem ter mesmo, sobretudo as mulheres, um 
sentimento de estar demasiado cheio no nível da 
pequena pelve. Tudo isso é normal. 
 

Então sim, o Fogo Ígneo, são as radiações gama, 
são as radiações cósmicas, e aí há uma estrutura de 
acolhimento em meio ao seu corpo efêmero – mas 
também do corpo de Existência agora, porque os 
dois estão sobrepostos – que está situada entre o 
primeiro e o segundo chakra, e que se apoia 
especificamente sobre as Portas anteriores e 
posteriores dessa região. 
 

 

Questão:pode desenvolver sobre o Paráclito? 

 

Eu creio que eu já falei disso suficientemente há 
mais de um ano, então eu os convido, devido a essa 
palavra que parece lhes colocar problema, de ler o 
que está na Bíblia ou nos meios de informação 
modernos. Seria uma perda de tempo lhes dar a 
definição do que está acessível em toda parte. 
 

 

Questão: você disse que você me daria a origem 
estelar da Estrela Mãe uma outra vez... 
 

Ainda não é o momento. Lembrem-se, devido a suas 
próprias linhagens estelares, a isso vocês podem ver 
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a revelação, mesmo se efetivamente alguns irmãos 
e irmãs aqui os veem com um rosto que não é um 
rosto humano em certas circunstâncias. É uma 
revelação interior. DE nada serve ir ver um médium 
ou um impostor que vai lhes vender suas linhagens 
estelares; isso nada quer dizer, é a curiosidade 
doentia. Suas linhagens estelares e sua origem 
estelar se revelam no momento o mais oportuno 
para vocês. Portanto ter a curiosidade de saber sua 
origem ou suas linhagens representa apenas uma 
curiosidade que não lhes trará nada, bem ao 
contrário. 
 

Então agora, dar-lhe a origem estelar, bem, isso foi 
dito por alguns Anciãos, por mim também, mas eu 
não vejo o interesse, e eu não vejo verdadeiramente 
o que isso pode lhe trazer hoje em seu processo de 
liberação final. É necessário verdadeiramente 
centrar suas questões. 
 

Eu vejo bem os sonhos, interpreto-os, porque eles 
trazem elementos, neste período importante de sua 
liberação, mas lhes dizer qual é a linhagem ou a 
origem estelar de Hildegarde de Binguen ou da Mãe 
não lhes trará absolutamente nada. Portanto isso é 
uma curiosidade da pessoa, e isso, eu não posso 
responder. 
 

Reflitam bem, é a isso que eu os convido. Vocês 
sabem que hoje eu não falo mais das pequenas 
bicicletas, não há mais cenouras, não há mais varas, 
mas eu os convido a ver vocês mesmos. Aliás, 
através de uma questão que vocês coloquem, todas 
as questões são sensatas, mas se é uma questão 
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que remete demasiadamente para a sua pessoa, eu 
não posso senão lhes dar um golpe de vara. 
 
 

Questão: numerosos sites dedicados às 
mudanças atuais falam da 5ª dimensão, mas 
pouco mencionam o Acontecimento 
acompanhado da estase e das tribulações. 
 

Mas eles jamais falarão. Isso se chama a ilusão 
luciferiana. Eles fazem cintilar um mundo melhor em 
5ª dimensão, eles lhes falam da transformação da 
Terra em Luz, mas eles esquecem justamente de 
que para chegar a isso, há tudo o que nós lhes 
descrevemos há anos.  
 

Bença Deunov já tinha dito, em sua vida, em suas 
últimas profecias, que haveria um fogo celeste que 
viria regenerar tudo sobre a terra. O problema é que 
quando ele disse isso naquela época, estava muito 
longe, mas hoje vocês têm ainda muitos irmãos e 
irmãs que pensam que vai haver um golpe de 
varinha mágica e que de um dia ao outro eles 
estarão liberados, com seus pequenos hábitos, seus 
pequenos corpos, suas pequenas famílias. Mas é 
uma mentira, eu diria mesmo escandalosa. Hoje 
vocês não têm mais necessidade de nós para olhar 
ao redor de vocês e ver o que se desenrola sobre a 
terra. 
 

Já tem quinze anos em que através de outros canais 
em que eu intervim, antes mesmo de assumir o 
cargo, eu diria, a Ordem dos Melquisedeques, eu 
sempre me exprimi desde que eu parti, porque 
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vocês o sabem, eu sempre estive próximo de minha 
humanidade e eu adoro comunicar. Mesmo se não 
era no nível coletivo, eu dava conselhos individuais. 
Mas aí agora, não é necessário estar na negação e 
crer ainda em quimeras, que vocês vão manter seus 
pequenos corpos, seus pequenos hábitos. Vocês 
sabem muito bem que esse corpo é mortal, então 
vocês aceitam ver o fim desse corpo ou não? Vocês 
não têm nenhum meio de evitá-lo, exceto para 
aqueles cuja necessidade das memórias, como eu 
disse, e ainda, é temporário. Mas tudo o que eram 
seus hábitos, aí não contam mais. 
 

Aliás o Cristo disse: “ Em um campo, um será levado 
e o outro será deixado”.  
 

Vocês acreditam que tudo isso eram histórias para 
dormir de pé? 

 

Vocês acreditam que os profetas de todos os 
tempos de todas as tradições, que viram esses 
acontecimentos, mesmo se alguns os revestiram em 
um futuro porque eles não podiam, eles mesmos, 
enquanto profetas, aceitar a morte. Porque a morte 
não é a morte, é o Renascimento, mas enquanto 
vocês não o tiverem vivenciado, eu concebo que 
isso possa dar medo.  
 

Então, não é questão, hoje mais do que nunca, de 
lhes acariciar os cabelos e dizer: “ Mas sim, vocês 
vão continuar a levar seus filhos, vocês vão 
continuar a conduzir seus carros, e a vida vai 
continuar como antes. “ 

 

Não, há uma ruptura de continuidade total. 
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Então, naturalmente, quando eu disse isso, quando 
eu comecei a falar, antes mesmo de que isso fosse 
coletivo, nos anos 2000, as pessoas não estavam 
prontas, mesmo aqueles que estavam no Si ou na 
espiritualidade. 
 

Eu devo dizer que seus cientistas e os maus 
rapazes, mesmo que eles não conheçam a 
finalidade, infelizmente para eles, ou a recusam, 
estão muito mais prontos do que vocês para viver o 
que vem.  
 

É necessário olharem-se. Vocês realmente 
aceitaram morrer? 

 

Quando eu digo morrer não é uma morte simbólica, 
é o fim da história. E vocês são livres. Se vocês 
querem prosseguir uma história, vocês a 
prosseguirão, mas em outro lugar, porque a Terra 
em 5D não permite a existência de um corpo 
carbonado, tanto na superfície como no interior, o 
que quer dizer entre os povos intraterrestres. 
 

Portanto todos esses canais e essas pessoas que 
fazem planos para o cometa, é o caso de dizer – 
eles lhes falam agora, eles começam a dizer que 
haverá uma purificação -, mas olhem seus discursos 
e vocês verão que eles lhes falam sempre da 
esperança de um mundo melhor. 
 

Tudo isso, porque eles mesmos certamente não 
vivenciaram isso por antecipação, e ainda menos o 
Si, e ainda menos o Absoluto, e seu orgulho 
espiritual os faz dizer que tudo vai ficar bem. Mas se 
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eles tivessem a menor visão do que vai se produzir, 
eles estariam aterrorizados. Quem é aquele que 
pode olhar sua própria morte em toda serenidade? 
Aí vocês serão ajudados, uma vez que vocês vão 
renascer antes, pelo Apelo de Maria, mas hoje, 
aqueles que não estão liberados, aqueles que 
vivenciaram o Si, mesmo uma Coroa, mesmo todas 
as Coroas, vocês realmente superaram o medo da 
morte? 

 

Assim sendo, é claro que vocês vão ver, mais os 
dias passam, cada vez mais predisposição, se posso 
dizer, de canais que vão lhes contar belas histórias: 
“Sim, sim, é a purificação, mas depois tudo continua. 
Há muita sombra, tudo está harmonioso, não há 
mais falta, o dinheiro é distribuído a todos, todos os 
maus rapazes estão na prisão, etc, etc.” 

 

E são, aliás, correntes extremamente poderosas que 
os levam por caminhos que são becos sem saída, 
porque se vocês aderem a isso... eu prefiro que 
vocês nos tratem de mentirosos, que vocês não 
creiam no que lhes digo – mas está em alguma parte 
em vocês – antes de serem surpreendidos pelo 
planeta-grelha ou pelo Apelo de Maria, porque ali 
vocês o saberão todos, que é o fim. Vocês o viverão 
em sua carne. 
 

E depois, o que vão se tornar esses seres que 
acreditaram em uma nova 3D? Ás vezes eles lhes 
apresentam a 5D: “ Não se inquietem, é sempre a 
matéria”. 
 

Mas isso quer dizer o que, vocês se dão conta ? 
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Assim que todos os sinais que eu anunciei, bem 
antes deste caminho coletivo, todos os sinais 
estavam ali; se vocês não os veem, então vocês 
estão na negação. E todos esses seres...eu os 
lembro que há a negação – ou se vocês preferem, 
se vocês não querem ver ou se vocês não os veem 
realmente, isso se chama sempre uma negação -, 
mas depois, eles vão passar aos estados de cólera. 
Certamente, eles foram incapazes de viver o 
instante presente, porque este mundo torna-se cada 
vez mais duro para todos aqueles que não têm ao 
menos uma Coroa desperta. 
 

Há tal distância entre a vida matricial arcôntica e o 
que vocês são em verdade, qualquer que seja sua 
idade, que lhes é muito tentador imaginar um mundo 
melhor em vez de olhar a si mesmo e aquiescer. 
 

O sofrimento, se você tem uma Coroa desperta, 
quaisquer que sejam suas resistências, não haverá 
sofrimento a partir do instante em que vocês 
ressuscitam. Mas aqueles que são ressuscitados e 
ainda guardam neles uma projeção do futuro, de um 
mundo melhor, eles não vão estar bem, os pobres. 
 

Portanto eu prefiro que nos cuspam na cara, em 
todo caso sobre o que nós lhes temos dito, do que 
se desviem de nós – porque de toda maneira, isso 
foi entendido – mas aqueles que jamais entenderam, 
que são persuadidos de um novo mundo, o que é 
que eles vão se tornar? Vocês imaginam os 
sofrimentos que eles vão suportar? 
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É por isso também que nós tanto insistimos no 
Abandono à Luz, sobre o estado de Graça, sobre o 
Aqui e Agora. 
 

Não há Liberação, mesmo se vocês estão todos 
liberados no final, não há Liberação por uma 
projeção linear em meio a este mundo. 
 

O Acontecimento, o conjunto de acontecimentos que 
vai se produzir, é uma ruptura total de continuidade, 
nós temos sido suficientemente claros. 
 

Se vocês têm medo, então eu os convido a olhar 
onde está seu medo, ao que você se prende. Muito 
simplesmente, vocês se seguram em sua história. 
Aquele que está liberado não mantém nenhuma 
história, mesmo que ele viva a história às vezes com 
bondade e alegria. É de qualquer modo um 
posicionamento de consciência profundamente 
diferente, mas ainda uma vez, é a liberdade de cada 
um. 
 

Então certamente, aquele que está na pessoa vai 
ainda e sem parar buscar uma data para se 
preservar de eu não sei o quê, ou colocar em dúvida 
tudo isto, mas agora não é um problema de dúvida 
ou de crença. Olhem ao redor de vocês, olhem a 
sociedade, olhem as guerras, olhem a Terra, olhem 
os vulcões, olhem as mortes dos animais. Quem 
ainda pode negar isso, exceto aquele que está na 
negação e que se recusa a ver mais longe do que 
sua pequena pessoa? 

 

E é similar, tal como Sri Aurobindo lhes explicou no 
Choque da Humanidade. Vocês têm hoje, mesmo 
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sem falar de espiritualidade ou de Ascensão, vocês 
têm irmãos e irmãs que estão sobre seu leito de 
morte em vias de agonizar e que ainda fazem 
projetos para o amanhã. Se isso, não é negação do 
que está em vias de acontecer realmente e 
concretamente, é o quê? Sobretudo no Ocidente. 
 

E para a espiritualidade é a mesma coisa. Quantos 
entre vocês se desligam ainda de seus Karmas, de 
suas vidas passadas? Mas isso é como disse Bidi, é 
um medo terrível da morte. 
 

Assim, como se pode falar de Amor e manifestar o 
Amor quando ainda há esse medo do Espírito? 
Felizmente há o Apelo de Maria, a estase, que vão 
voltar, mesmo assim, apesar dos sofrimentos, alguns 
desses seres face a eles mesmos e ao que eles são, 
e não ao que eles projetam ser. E isso vai se tornar 
cada vez mais luminoso, essa história, as raivas vão 
começar a desabrochar, mais os dias passam. 
 

 

Questão: a 5ª dimensão é uma atribuição vibral? 
Como é a vida lá? 

 

Mas isso, vocês verão por vocês mesmos. Como 
vocês querem que eu explique a 5ª dimensão? 
Sobre a terra ou outros lugares? Mas vocês não irão 
todos a 5ª dimensão, há quem irá para a 11ª, outros 
retornam ao Absoluto diretamente, outros que 
encontrarão sua dimensão de origem em Sirius – 
jamais foi dito que vocês iriam a 5ª dimensão. A 
Terra sim, mas alguns de vocês não têm nada a 
fazer na 5ª dimensão. Na 5ª dimensão... como vocês 
querem que eu explique, eu não vou descrever a 
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vida em todos os sistemas solares e em todas as 
formas humanóides possíveis, é impossível. Como 
vocês querem que eu faça isso? Qual é o interesse, 
mais uma vez? A necessidade de se tranqüilizar 
sobre o desconhecido. Ocupem-se de preferência 
com seu coração, e fazer face a seu guardião da 
entrada. 
 

Isso é o que quero dizer através dessa espécie de 
pergunta, depois é uma curiosidade, e alguns vão 
encontrar é claro, aqui e em outros lugares, algumas 
respostas, mas só para alimentar as projeções. 
Agora não há dúvida de que não devemos deixar 
nenhuma projeção. Nós estaremos cada vez mais 
perto de vocês, e, portanto, cada vez mais nesta 
autenticidade que consiste em dizer a vocês toda a 
verdade. Agora, se vocês não estiverem satisfeitos, 
então não leiam, não ouçam, não venham. Procurem 
outro lugar. Vocês vêem o que eu quero dizer? 

 

Aquilo que é gratuito, o ensinamento, entre aspas, e 
as vibrações do conjunto da Confederação 
Intergaláctica não foram feitos para passar a mão na 
cabeça. Vocês têm seres suficientes para passarem 
a mão na cabeça, acariciar o ego não é, mesmo no 
nível espiritual, então se vocês têm necessidade 
disso, eh bem, dirijam-se a eles, mas certamente 
não a nós agora. 
 

Terminada a questão... 
 

 

Questão: nesta questão talvez há o lamentar que 
mais nenhum canal fale dos três dias... 
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Mas vocês têm todos os profetas que falaram 
desses três dias. Olhem ao redor de vocês, leiam, 
informem-se. 
 

 

Questão: mas poucos de maneira atualizada. 
 

Mas observem os profetas, por exemplo... 
 

 

Questão: é um lamento... 
 

Sim, eu compreendo. Mas observem, por exemplo, 
os profetas do século XX, hein, estão mais próximos 
de nós, não tomaremos a imagem dos antigos 
profetas, por exemplo, de João ou outro. Os 
profetas, o que aconteceu no cristianismo? Por que 
as profecias dos três dias nasceram no cristianismo, 
a partir do século XX. Após, perceberam, é claro, a 
parada da rotação da Terra, ela está presente 
também nos Dogons no islamismo, nos budistas, 
não é, ou no hinduismo. Mas o que é que aconteceu 
quando tivemos as aparições da Virgem no século 
anterior? Vimos aberrações. Você já viu os cristãos 
que começaram - e até mesmo no meio de vocês na 
década de 2000 - fazer provisões de alimentos, 
provisões de velas, etc., quer dizer que a conduta 
que isso induziu, é ainda a recusa de ver o que é 
isso. As pessoas pensam imediatamente: "Como eu 
vou fazer para me informar, para me aquecer e 
comer", quando foi dito a todos esses profetas que 
haveria uma estase, haveria os três dias de 
escuridão e, que depois, haveria uma nova terra. 
Mas nunca foi dito que todos estariam nesta nova 
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terra e, especialmente, que iria continuar como 
antes. 
 

Então, nós somos responsáveis pelo que nós 
dizemos, mas nós não somos responsáveis pelo que 
vocês compreendem, sobretudo, se não há mais 
vibrações. Cada um arranja isso a seu molho e 
compreende o que arranja. É por isso que o aspecto 
vibratório é amplamente preferível as palavras, 
porque aqueles de vocês que vivem a vibração, 
quaisquer que sejam as palavras, vocês 
compreendem com o coração e vocês vivem a 
vibração; ao contrário aqueles que não vivem a 
vibração vão interpretar e projetar todo tipo de 
coisas. Afinal, se vocês se projetam, vocês não 
estão mais no momento presente, você se 
distanciam do que vocês são, sobretudo, agora que 
os sinais são evidentes em toda parte na terra. 
Mesmo o mais fechado dos fechados, que só se 
interessam por sua pequena pessoa não poderão 
ignorar os buracos que aparecem por toda parte 
sobre a terra, as montanhas que se colapsam, a 
grelha, e depois fazer o avestruz, ou seja, eles 
realmente não querem ver. Mas tudo está disponível 
para vocês, eu não posso dizer melhor.  
 

Mas é normal, quanto mais isso se aproximar, mais 
vocês verão os resíduos de seu mental que vão 
atacá-los e saltar na sua cara. Mas isso é necessário 
ver: de onde vem esta curiosidade? Nós 
responderemos, como eu disse, a todas as 
perguntas e quando são as questões como essa, 
nós podemos responder mas vou reenviar a você-
mesmo, porque mesmo que vocês apresentem isso 
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como uma curiosidade, fundamentalmente por trás 
disso há o medo e o sentimento de perda, de seus 
filhos, de seus pais, de sua casa, de seu conforto, de 
seu corpo, etc...etc...Então nós os convidamos a 
fazer o luto de vocês mesmos, não é? Isso não quer 
dizer se suprimir, hein, eu jamais disse isso, mas ver 
como sempre as coisas verdadeiras: o que vem é 
liberação. Isso que vem, para a pessoa, é 
catastrófico. Eu não posso ser mais claro. 
 

Nunca isso aconteceu sobre a terra, mesmo no fim 
de cada ciclo. Porque a destruição da Atlântida, a 
última Atlântida, era a virada dos pólos e não era o 
Fogo do céu, embora tenha havido despertar de 
vulcões, massas de água foram deslocadas. Não é 
tudo a mesma coisa. Por isso vocês devem se 
reajustar. Observem em vocês, porque o fim de seu 
corpo, ele está inscrito desde que vocês nasceram 
não é, mas o fim particular desse mundo, ele está 
também despertado em vocês, então vejam. A 
preparação foi importante para atravessar tudo o 
que está ativado, para aqueles que o vivem. 
 

Quando nós dissemos que nós estamos em vocês, é 
porque o mundo está em vocês, ele está em vocês 
real e concretamente. Como diziam os povos 
primitivos: a sociedade, a Ilusão, o confinamento é 
um sonho coletivo, um pesadelo coletivo eu diria, 
onde tudo é intrincado, vocês vêem bem hoje. Vocês 
não estão nem na Idade Média nem na pré-história, 
onde as pessoas tinham por ambiente sua gruta e o 
que havia ao redor, era tudo. 
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Além do mais, como eu disse, quando eu disse há 
vinte ou trinta anos para certos canais, eu o referi 
por pequenos toques, mas não me ouviram mesmo. 
Depois começaram a se interessar, quando houve 
as Núpcias Celestes, mas muitos dos irmãos e irmãs 
seguiram a Luz porque havia uma Luz vibral que 
estava aí, mas desde que foi preciso falar a eles 
desse saco de carne ou do fim concreto desse 
mundo, que havia um mundo maior, é claro. Quem 
está pronto a olhar sua própria morte na cara, 
mesmo que seja uma morte por doença? Olhe para 
o número de irmãos e irmãs que foram capazes, 
quando eles partiram (porque eles tiveram que 
morrer), de estar sorrindo na partida deles. Eu 
jamais disse que era alguma coisa fácil. É fácil 
também para aquele que tem todas as Coroas 
ativadas e a Onda de Vida que está elevada em 
parte. 
 

Mas enquanto vocês não viveram de uma maneira 
ou de outra a título individual, o medo está sempre 
inscrito em suas estruturas, eu digo mesmo não em 
suas memórias, em suas estruturas de carne. Há a 
liberação pela Onda de Vida, ou agora pelo Fogo 
Ígneo, que coloca fim, se vocês quiserem, a este 
medo da morte. Vocês podem não colocar fim por si 
mesmos, qualquer que seja sua crença no paraíso 
ou nas 70.000 virgens que vão recebê-los, 
permanece as crenças. Enquanto vocês não estão 
mortos em si mesmos, vibratoriamente, em seu 
cérebro, em suas células, vocês não são livres, é 
simples assim. E é por isso que vocês devem morrer 
quando do Apelo de Maria e durante a estase. 
Vocês estarão como zumbis, dizemos, é isso? 
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Porque alguns terão o corpo do Si totalmente 
revelado, mesmo que o corpo físico persista. A 
consciência estará inteiramente no corpo do Si, o 
corpo físico será como um corpo de memória que 
está ainda aí, mas que não serve para nada. 
 

Seria talvez tempo agora, antes do fim deste ano, de 
ver seriamente em vocês quais são os últimos 
medos ou resistências que lhes impedem de estar 
alegres e muito leves em relação ao que chega. 
Desde que haja um questionamento sobre seu gato, 
seu marido, sua casa, seus filhos, vocês não são 
livres. Aquele que está liberado tem uma confiança 
absoluta na Luz, sobretudo nos momentos onde a 
matéria não poderá se apoiar sobre nada. Então, em 
suas cogitações, em suas perguntas, em sua vida de 
todos os dias, vocês cruzaram esta porta? Quanto 
mais vocês se voltarem em direção ao interior, tanto 
mais o Fogo Ígneo pode aparecer – pois ele não 
depende de vocês – e fazer seu trabalho, como a 
Inteligência da Luz faz sobre suas Portas, sobre 
suas Estrelas, sobre seus chacras. É por isso 
também que seguidamente dissemos – e em 
particular o coro dos Anjos e o Espírito do Sol, ou o 
Cristo na matriz Crística – que aquele que está em 
alegria, não é uma alegria que ele procura, 
quaisquer que sejam as dores e as vicissitudes 
desse mundo, é justamente o marcador da 
Liberdade. 
 

Observe, eu volto ainda acima, sobre o que lhes 
disseram algumas irmãs, sobre sua experiência. 
Quando vocês são consumidos de Amor, vocês não 
têm mais nada a fazer aqui. Observe Teresa, 
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observe Gemma, observe Hildegarde de Bingen que 
teve experiências por longo tempo sobre a terra, 
durante esta época onde ela viveu, ela nunca 
recusou a vida. Ela realizou o que queriam a Luz e o 
Cristo. Mas no fundo delas mesmas, só permanecia 
uma coisa, encontrar a verdadeira Vida, não manter 
seus prazeres, fazer filhos, trabalhar nesse mundo. 
Se este é seu objetivo, esta é sua liberdade, mas 
vocês não viveram a Liberdade, certamente não. 
 

 

Questão: Ivonne-Aimée de Malestroit teve em sua 
vida numerosos cânceres, e ela cuidava de seu 
corpo e o curava espontaneamente... 
 

Não, não era ela que curava, era o Cristo. E depois? 
Qual era a questão? 

 

 

Questão: você pode nos falar do processo de 
cura que se operou no seu corpo? 

 

Mas era o processo de cura que corresponde ao que 
eu disse justamente antes. Irmã Yvonne-Aimée de 
Malestroit era Absoluto, se fez terrivelmente merda 
neste mundo, especialmente com as irmãs que a 
rodeavam, hein. E, portanto, o Cristo, a cada vez 
que ela queria morrer ela gerava um câncer nela 
mesma e o Cristo curava a cada vez. Mas jamais ela 
teria empreendido um processo de autocura com o 
que ela vivia. E senão, olha, se eu falar sobre 
Nisargadatta, Bidi, ele morreu de câncer, ele não 
tentou curar ou tratar o câncer. Quando sua esposa 
morreu, ele aplaudiu. Você acredita que o homem 
comum pode entender isso, porque vocês adoram a 
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vida? Venerar a vida nesse mundo é não venerar a 
verdadeira Vida, é adorar a ilusão. Isso são os 
humanistas, Luciferianos, os Franco-Maçons, etc., 
etc., os espiritualistas da Nova Era, porque eles 
ainda não experimentaram a Verdade. 
 

Então Irmã Yvonne-Aimée de Malestroit, certamente 
não se curou de seu câncer, porque houve um ou 
dois onde ela estava morta. Quando ela teve uma 
hemorragia fulminante em seu estômago, ela estava 
morta. Cristo a ressuscitou, porque havia dúvida de 
que ela se juntaria a ele imediatamente. Então não 
foi ela que se curou, ao contrário, ela queria morrer 
muito mais cedo. Essa é a consumação do Amor. 
 

Por isso, esperem viver a consumação do Amor pelo 
Fogo Ígneo e vocês verão que seu ponto de vista vai 
mudar completamente. Então eu não posso dar-lhes 
o processo de cura, porque a cura não é um 
processo energético ou mesmo vibral desencadeado 
pela irmã Yvonne-Aimée, mas querido pelo próprio 
Cristo. Seu corpo ainda está intacto. Qual é a razão? 
Simplesmente de ser um pilar de Luz sob a terra, 
como o Padre Pio e como tantos outros. 
 

Mas quando o Cristo lhes diz que há uma missão e 
que vocês estão casados com Cristo, vocês 
obedecem, vocês não têm mais vontade pessoal. 
Sua única vontade, é de desaparecer. Não é uma 
recusa da vida, quer dizer que vocês estão tão vivos 
e tão repletos de Amor que vocês não tem nenhum 
objetivo, mesmo é claro, que como outras irmãs que 
não são Estrelas, por exemplo, na França Marthe 
Robin, estando na fronteira da vida e da morte toda 
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sua vida, ela trabalhou em sua cama para todos 
aqueles que vieram ao seu encontro, mas ela nunca 
pediu a menor cura. Semelhante a Teresa, 
semelhante a Gemma. 
 

É toda a diferença entre a espiritualidade Nova-Era 
luciferiana, que travestiu as coisas mandando amar 
sua vida – é claro, é preciso amar sua vida, mas 
precisa antes amar a verdadeira Vida. Enquanto 
vocês não viverem real e concretamente que esse 
mundo é uma cena de teatro, não o adotando, como 
BIDI disse, mas enquanto vocês não viverem vocês 
não podem ser liberados desse mundo. Ou então 
vocês estão na negação desse mundo, isso que é 
ainda pior do que crer em um futuro melhor. 
 

Observe, mesmo eu quando estava encarnado, eu 
ficava no Si, mas eu tinha me aproximado da 
dissolução do Si, eu tinha, aliás, dito em numerosas 
vezes que havia alguma coisa além da Luz e do 
Amor, mas que não pude acessar. 
 

Hoje é diferente. 
 

Todo mundo só tem a palavra Luz e Amor na boca, 
de todos os espiritualistas, mas de qual Luz e de 
qual Amor falam? É um fantasma, uma projeção 
mental ou uma experiência real e concreta na 
carne? Se não é vivida real e concretamente na 
carne e na consciência, isso permanece um doce 
sonho, uma projeção que é falsa. 
 

Agora, se esses comentários os ferem ou os 
desestabilizam, isso os convida a olhar para vocês 
mesmos em seus medos, mas também em sua 
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liberdade de escolha. Mas nós não podemos ficar 
calados sobre a realidade do que 
acontece.Anteriormente durante as Núpcias 
Celestes, a nave dos Arcontes foi expulsa, para 
vocês isso poderia ser ficção científica ou qualquer 
coisa que vocês não tinham a possibilidade de 
verificar. Mas as circunstâncias de 2009 e as 
circunstâncias de 2016 não são completamente as 
mesmas, em sua consciência como sobretudo, no 
mundo visível e observável. Se vocês não viram a 
diferença, é que vocês são como o sapo que está 
em vias de ser cozido sem perceber, ou que tem 
ainda os amendoins no bocal. 
 

 

Questão: os meninos maus continuam a fazer 
muitos estragos com ou sem a nave, não? 

 

Mas claro, eles continuarão até o último momento. 
 

 

Questão: então eles não têm necessidade da 
nave, Ela não serve para nada essa nave, eles 
são poderosos sem ela? 

 

Você perdeu um episódio. A nave seria o re-
confinamento do mundo após a passagem de Nibiru. 
É por isso que não haverá mais confinamento. 
 

 

Questão: eu estava em meditação, eu vi um 
grande pássaro branco no alto de uma 
montanha, ele não podia voar porque suas 
garras estavam presas no solo da montanha. Um 
clarão branco transpassou o pássaro de alto a 
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baixo e o liberou. Eu compreendi que eu era este 
pássaro. 
 

Isso que eu ia dizer, sim é claro. 
 

 

Questão: eu voei na Luz branca. Eu quis 
atravessar para ir do outro lado, eu vi um buraco 
negro e me dirigi em direção a ele. Quando eu 
cheguei no buraco eu sai de minha meditação, 
mas eu estava alegre. Porque minha meditação 
parou nesse momento? 

 

Por que você viu o buraco negro, quer dizer a Última 
Presença, mas que você não se tornou o buraco 
negro. O pássaro no topo da montanha, você 
compreende, é a pomba, é o Espírito. O clarão, é o 
clarão metatrônico que vem liberar, é claro, as 
garras, prisioneiras da montanha, os famosos laços 
nos tornozelos que muitos de vocês tiveram, não é? 
Então o sonho é somente a adequação com sua 
própria experiência. Resta se tornar o buraco negro, 
o qual é visto, desde então do lado da encarnação 
ou mesmo do Si, como o horror absoluto. Mas como 
você próprio disse, ao acordar, ao sair da meditação, 
a Alegria estava lá. Por isso não havia recusa, mas 
talvez era muito cedo. É preciso ver o buraco negro, 
em todo caso o que parecia com um buraco negro, 
porque isso não é de tudo um buraco negro, são 
vocês que são negros, são vocês que são invisíveis. 
Lembrem-se, os Vegalianos, eles têm cápsulas de 
obsidiana, sem isso eles veriam tudo negro nesta 
terra. 
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A terra é iluminada de maneira oblíqua, desviada, 
tudo isso vocês já sabem, ela não recebe – ao 
menos, agora ela recebe, mas não totalmente – a 
irradiação da Fonte. Então esta meditação ou esse 
sonho, e os efeitos desta meditação ao seu redor 
demonstram que em breve o pássaro será liberado – 
e o Espírito será liberado. 
 

 

Questão: quando do último encontro, você me 
convidou a fazer um retiro de uma semana, foi 
feito. No início, o mental tomou conta... 
 

É normal, desde que não haja mais a sedução aos 
arredores, desde que não haja mais atividades 
materiais, você viu realmente seu mental, e não por 
nada que eu tenha enviado a ver. 
 

 

Questão: eu creio balançar na loucura... 
 

Está muito bem. 
 

 

Questão: eu terminei por colocar todas minhas 
projeções no coração e as queimei. Eu não sei 
mais muito bem onde eu estou... 
 

Está perfeito. 
 

 

Questão: eu espero ao menos que isso faça bem 
a meus casulos de Luz. 
 

Necessariamente.  
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Questão: O que você me recomenda para esse 
retorno a vida normal e para acompanhar esta 
última passagem da porta OD? 

 

Você já queimou no seu coração. Mas mais 
importante que isso, é que você viu seu mental, e 
você pode deduzir que todas as decisões que você 
levou nas suas histórias afetivas, só estavam no 
mental, e nas projeções afetivas. Breve, através 
disso que você viveu, você vai ver claramente. E a 
decisão não será mais de ordem afetiva ou de 
ordem mental, mas será uma decisão tomada pela 
Luz – Não por você, não por seu mental, não por 
seu prazer ou se desprazer. Isso não quer dizer que 
o que você viveu é falso, eu quero dizer por aí que 
isso que você viveu se traduz, sobretudo, por uma 
hiperatividade do mental. Então eram as escolhas e 
as experiências que eram guiadas pelo mental. 
 

Despojada em parte de seu mental nessas histórias 
afetivas, é claro, é preciso dar um passo atrás, eu 
creio que lhe dissemos, hein, mas principalmente 
deixar a Luz escolher. Não você quem vai escolher 
nem ao seu redor, são as circunstâncias da vida que 
devem escolher. E está aí onde você verá muito 
claro, não antes. Mas o que eu pedi foi para conduzi-
la a ver seu próprio mental. Você disse que 
precisava ficar louca, eh, sim porque é fácil de jogar 
ou ser um alegre coração quando nós estamos no 
mental e na vida comum, mas desde que não tenha 
mais o objeto do desejo, ou o objeto... dizer um 
objeto, não é gentil, mas digamos as situações que 
desaparecem porque seu mental se retira, eh, bem, 
você nota por si mesma que qualquer que seja seu 
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Fogo do Coração, qualquer que seja a Onda de Vida 
que você realmente viveu, você não estava 
completamente livre de projeções mentais. 
 

Então, colocando fim as projeções mentais, você se 
torna disponível para a ação da Luz, pela 
Inteligência da Luz no que foi criado durante todos 
esses meses. Por isso não há escolha enquanto 
pessoa. Se você quer ser livre, deixe a Luz escolher 
por você, seu Espírito e não qualquer projeção ou 
mesmo realidade do que pode ser vivido no nível do 
coração. Então pause. E depois francamente, com o 
que vem você terá mais com que se preocupar. 
 

 

Questão: a espera de sua resposta no assunto 
dos complementos alimentares, eu digo que o 
krill é bom, nós todos comemos o krill... 
 

Quem são todos? 

 

 

Questão: todos aqui... 
 

E vocês são quantos sobre a terra? 

 

 

Questão: poucos efetivamente 

 

Vocês são 7 bilhões. Quantos bilhões de krill há 
sobre o planeta? 

 

 

Questão: você responde por antecipação 

 

700.000 milhões...bilhões perdão, me disseram... E 
como eles chamam isso, volume de negócios, a 
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reprodução, nada tem a ver com a reprodução 
humana que dura nove meses, não é? Então 
independentemente do que vocês comem, mesmo 
que vocês tenham toda a terra para comer dessa 
coisa, eh bem, vocês veriam que isso se reproduziria 
ad infinitum. É uma fonte infinita, não é uma fonte 
perecível como certos peixes. É uma fonte que está 
abrigada, onde ela está, da poluição humana e da 
poluição dos oceanos, então quem está muito 
carregado na Luz agora, para além de suas virtudes, 
e minha fé não desapareceu jamais desta matéria-
prima, salvo no momento da Ascensão, é claro. 
Então não há nem culpabilidade nem projeção a ter 
em relação a isso. 
 

Eu disse e eu repito o que disseram os Mestres 
geneticistas, mesmo que vocês fossem 7 milhões a 
comer esse produto, haveria sempre. Enquanto a 
Terra está ainda nesta dimensão. Qual era o fim da 
questão? 

 

 

Questão: apenas que não era o top comer o krill. 
Quanto mais abelhas, mais vida sobre a terra, 
quanto mais krill, mas vida no mar. Isso era a 
questão. 
 

Sim, se é o top, porque de qualquer maneira vocês 
não chegarão jamais ao final desse pequeno animal. 
Aliás não é um animal, é um crustáceo, me 
disseram. Como as formigas. E vocês sabem que as 
formigas são uma fonte de proteínas e que alguns 
malucos planejam fazer vocês comerem formigas. 
Haverá sempre alguém que vai se levantar para 
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defender as formigas. Mas as formigas, elas jamais 
desaparecerão, mesmo que vocês as comam, hein. 
 

Ocupem-se bastante com as abelhas que 
desaparecem, para aqueles que querem se 
preocupar com alguma coisa. 
 

 

Questão: nós não temos mais questões escritas, 
nós podemos continuar diretamente. 
 

Completamente, se é o caso de dizer. 
 

 

Questão: Eu tenho a impressão de estar contente 
pelo evento a vir e não ter medo da morte, mas 
eu imagino que ainda há, porque eu não sou 
liberado, uma parte de reflexo... 
 

De sobrevivência, sim. 
 

 

Questão: ...de reflexo reptiliano e eu imagino que 
haverá ao menos esse clique... 
 

Não haverá nada porque desde o instante em que 
você ouvir Maria, que você ver Maria, você vai 
começar a chorar, e então você morrerá em seguida 
ou não. Antes da estase, é o Apelo de Maria, 
lembre, hein, e todo mundo sem nenhuma exceção 
– é claro eu não falo dos portais orgânicos – vocês 
todos conhecem Maria. Quer vocês sejam 
muçulmanos, budistas, judeus, vocês têm o DNA de 
Maria e portanto não haverá necessariamente... é 
por isso que haverá um Apelo de Maria antes da 
estase. Vocês acreditam que é um efeito do anúncio 
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de Maria? Não. É a revelação do que ela é. Ela é 
nossa Mãe, sem nenhuma exceção. E no fato de 
reencontrar sua mamãe do céu, o que importa a 
morte nesse momento? 

 

Portanto, é claro que este evento final do Apelo de 
Maria é muito mais importante e agradável do que 
as Trombetas, porque eu garanto a vocês que as 
Trombetas, quando elas estiverem em toda parte, 
mesmo os Liberados vivos arriscam se urinar. E eu 
não gracejo. Mesmo aqueles que esperam 
ardentemente e que sabem o que vai acontecer, é 
bem diferente viver “ao vivo” como vocês dizem. Mas 
lembro vocês que quando Maria lançar seu Apelo, é 
a beatitude, seu rosto será inundado de lágrimas e 
de reconhecimento, e vocês terão outra coisa a 
pensar e não sua sobrevivência, sua família, seus 
filhos, seus animais ou fazer xixi ou cocô, como 
algumas questões foram colocadas, hein. Há alguns 
que já estão preocupados há alguns meses atrás, 
como eles iriam fazer xixi durante os três dias de 
estase. Se houver estase, isso significa que o corpo 
está morto, eu não posso ser mais específico. 
Mesmo que ressuscite depois de três dias, você vai 
descer à sepultura, como Cristo. 
 

Eu fui claro aí não, não é? Obrigado 

 

Outra questão. Vocês podem ir hein, esvaziar seu 
sacos. 
 

 

Questão: falamos muito a respeito da vida, da 
consciência da vida, é uma maneira de preparar 
os irmãos e irmãs a... 
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Quem fala da consciência da vida? Esperem vocês 
falam de quem? De nós aqui, ou em outros lugares, 
ou o que? 

 

 

Questão: globalmente. 
 

Bah, é claro que precisam respeitar a vida. Vocês 
estão sobre esse mundo? Mas esse não é seu 
mundo, e esse mundo foi alterado, por isso é 
necessário descobrir a verdadeira Vida. A verdadeira 
Vida não é sua pequena pessoa. 
 

 

Questão: foi para nos preparar para reencontrar 
a verdadeira Vida? 

 

Bem, é claro, toda a preparação das Núpcias 
Celestes, tudo o que se viveu há mais de 30 anos 
nesta terra só teve um único propósito isso. Mas só 
tinham que ser informados aqueles que deviam ser 
informados, lembre-se o que foi dito, o elemento 
surpresa é importante e fundamental. Imaginem um 
menino mau que tem uma alma, que é um humano 
adâmico, imaginem que ele é um ateu ou luciferiano, 
hein, ele é Illuminati do mais alto nível, e imaginem 
que ele ouve Maria e começa a chorar. Mas ele vai 
se bater no próprio peito. Aí está a redenção e a 
última graça. Então vocês não acham isso 
maravilhoso? Nós sim. 
 

E nós precisamos, durante todos estes anos - isso 
era uma parte do plano de liberação desta terra - ter 
um máximo de irmãos e irmãs humanos encarnados 
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que eram os ancoradores e semeadores de Luz. 
Hoje, o comando foi mesmo assim, mais ou menos 
tomado, mesmo que vocês sempre tenham isso ao 
redor de vocês, mas completamente, para o planeta 
o comando foi tomado pelos vórtices 
interdimensionais que estão presente na superfície 
da terra. 
 

 

Questão: nós somos os anciãos combatentes? 

 

Ou os futuros. 
 

Em alguns casos. Vocês têm, por exemplo, alguns 
irmãos e algumas irmãs, que são realmente 
liberados, liberados vivos, mas que tem uma tal 
atração pela matéria porque não antes de tudo – que 
eles irão liberar com grande felicidade outros 
mundos. È sua escolha, é completamente honroso. 
 

Outra questão. 
 

Vocês vêem, o Fogo está em vias de se reforçar na 
medida em que eu estou aqui. Não sou eu quem faz 
isso, hein, é sua presença, seu ouvir e o fato de 
lançar a vocês essa verdade, isso é suficiente para 
desencadear o Fogo. Vocês vêem é magnífico, não? 

 

 

Questão: eu tenho tido sonhos com água 
associados ao inconsciente, pelos quais me foi 
proposto uma atividade criativa para limpar as 
emoções do inconsciente e desenvolver o 
Feminino sagrado. Há atividades que você 
aconselha mais particularmente. 
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Particularmente o que? 

 

 

Questão: as atividades criativas que seriam mais 
adequadas. 
 

Não, porque as atividades criativas estão 
diretamente ligadas aos seus centros diretores. Quer 
sejam as atividades manuais, quer sejam as 
atividades de pintura, quer sejam o Verbo, o canto, o 
teatro, é sua a escolha, não há nenhuma mais 
adequada, cabe a você sentir. Eu não posso lhe dar 
conselhos mais avançados que isso. Faça o que lhe 
dá prazer como atividade criativa. Se for desenhar 
mandalas, desenhe mandalas, se for cantar, cante, 
se for tocar a terra, toque a terra, é você quem deve 
escolher. 
 

Então o interesse talvez, agora, seja o de juntar uma 
atividade criativa a uma atividade de serviço. Bom, 
se você cantar errado não castigue os ouvidos de 
seus irmãos e irmãs, não é, mas há outras coisas 
que estão no serviço, que são também criativas. 
Portanto, você pode juntar ao mesmo tempo o 
aspecto criativo para você, mas beneficiar os irmãos 
e as irmãs com uma atividade criativa que está no 
serviço e que além do mais, pode lhe permitir, não 
ficar rica, mas fazer uma troca, as trocas são muito 
importantes. 
 

Você pode fabricar bijouterias, pode fabricar tudo o 
que você quiser, você deve encontrar o gênio no 
interior para criar o que puder...já será útil para você, 
mas também será no sentido do dom e do serviço. 
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Questão: Eu tive dois sonhos. No primeiro, um 
homem quis me obrigar fazer coisas que me 
desagradavam e não me correspondiam, e eu 
recusei bastante debilmente. Na noite seguinte, a 
mesma pessoa volta para me obrigar a fazer o 
que eu não quero, eu lhe viro as costas 
irrevogavelmente e me vou. O que isso significa? 

 

Bem de agora em diante não aceite mais que se 
aproveitem de você. Mas tudo depende também se 
este homem que você viu é conhecido na vida ou 
não. É real ou não? 

 

 

Questão: não 

 

Então isso quer dizer simplesmente que você 
encontrou o Masculino sagrado e que nenhum outro 
masculino que a tem pode decidir por você. É uma 
grande etapa em direção a Liberação, vibrações ou 
não vibrações. É tudo isso que eu posso dizer. Você 
encontrou a força do seu Masculino sagrado por 
assim dizer, não, o que não devia ser o caso antes.  
 

Vocês sabem, há muitos irmãos e irmãs, que mesmo 
vivendo o Si e tudo, não ousam dizer não, de medo 
de ofender, de medo de contrariar. Vocês têm o 
direito de dizer não a si mesmos. Aliás, isso são os 
irmãos e irmãs que são incapazes de dizer não 
primeiro a eles mesmos, em relação a um impulso 
qualquer que seja. Ou ao excesso, que eles têm 
uma rigidez e se privam de tudo salvo quando é 
alguém do exterior que lhe diz. Então é necessário 
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um pequeno ajuste, é deixar o Masculino sagrado 
emergir, o poder da decisão e o poder de dizer não. 
 

 

Questão: nós, a quem vocês falam através desse 
canal depois de todos esses anos, somos talvez 
uma pequena porção em relação a todos aqueles 
que são despertados ou tem uma Coroa aberta... 
 

É claro, eu tenho sempre dito que esta via não era a 
via essencial. 
 

 

Questão: então porque você se submete a nos 
ajudar ao passo que nós estamos... 
 

Mas vocês aqui, eu lembro vocês que mesmo que 
tudo isso que nós temos dito agora, nesses anos, é 
muito mais seguido do que era o caso na época. E, 
sim, porque as pessoas se dão conta, mesmo que 
elas não queiram aceitar, que acontecem coisas 
mesmo assim, sobre a terra, inabituais. Então é 
muito mais fácil aceitar hoje do que aceitar ainda há 
dez anos. E a aceitação – e eu penso lhes ter 
transmitido o suficiente hoje – quaisquer que sejam 
as vibrações, o receber a Luz e a aceitação total da 
Vida eterna é fundamentalmente para viver, eu diria, 
serenamente o que é para viver. 
 

Por isso ninguém se submete, aliás, vocês têm visto, 
na parte de Maria, eu e os povos da natureza agora, 
mesmo se há as colorações, vocês não podem mais 
identificar nem aquele que se expressa nem aquele 
que comanda essa expressão, é muito bom isso. Eu 
o que eu quero, é meu apego – mesmo onde eu 
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estou – toda magia da Vida, porque mesmo que 
fomos confinados, é uma felicidade para mim, no 
corpo como fora dele, onde estou, de reencontrá-los. 
 

É recíproco. 
 

Eh, eu espero, senão isso vai ser ainda a golpes de 
pau. Então eu não me submeto como você disse, 
porque eu poderia ficar com vocês – e eu não estou 
seguro que aquele que canaliza esteja de acordo de 
novo – por diversos dias associado, sem partir, é 
completamente possível. 
 

Nós poderíamos lhe impor todos juntos. 
 

É completamente impossível. Mas eu já fiz, aliás, 
não diversos dias, não nos grandes grupos, mas eu 
já tomei o lugar durante dois ou três dias – a única 
coisa que me faltou foram as vestes brancas, para 
dizer a verdade. 
 

 

Questão: o que você tem dito significa que vocês 
irão liberar outros mundos depois da Terra? 

 

Digamos que eu não decidi nada ainda. Mas eu 
devo dizer por que não? 

 

 

Questão: e vocês irão recrutar então? 

 

Mas o recrutamento está terminado. Mas por que 
não? Eu garanto a vocês que uma vez que vocês 
tiverem passado tudo isso, vocês olharão com 
outros olhos, mesmo o confinamento pelos maus 
Arcontes, porque é uma ocasião única, mesmo 
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tendo havido muito sofrimento para todo mundo, é 
alguma coisa de excepcional de ver o que dá a Vida 
mesmo confinada, mesmo privada da Luz autêntica. 
A vida é qualquer coisa de... a experiência da 
consciência, se vocês preferem, é alguma coisa 
espantosa, em todos os sentidos do termo, que 
aliás, não irá parar jamais. Não os confinamentos, é 
claro, mas a expressão da consciência, mesmo nas 
dimensões mais densas, porque é alguma coisa 
extraordinária. 
 

 

Questão: você parece dizer que o confinamento 
foi uma escola formidável... 
 

Não uma escola, porque o Espírito é perfeito, mas 
uma experiência. Não há evolução, não há saída 
possível, isso não serve para nada. Mas a 
experiência de suas vidas é excepcional. Isso não 
quer dizer que nós deixamos confinar outros 
mundos, nem que nós deixaremos... e além do mais, 
não há mais confinamento, já, em escala linear de 
tempo, na 3ª dimensão, desde o equivalente a pouco 
mais de 100.000 anos em termos terrestres, não há 
mais nenhum mundo que está confinado. Aqueles 
que restam confinados foram bem antes. 
 

Então, o que eu digo, é que não é necessário 
confinar os mundos novamente, mas a experiência 
da compressão da consciência e do esquecer do 
Espírito é qualquer coisa de fenomenal. Isso mostra 
que mesmo nas condições as mais obscuras, as 
mais dolorosas que sejam, a Vida sempre está aí. 
Isso não é um defeito em si, mas enriquece a 
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experiência da vida, como o Absoluto ele mesmo, 
que, portanto, está já completo. É difícil para 
compreender com as palavras e intelectualmente, 
mas eu garanto que é a verdade. O problema não é 
a 3ª dimensão, o problema é o confinamento, onde o 
resultado é o sofrimento. É tudo.  
 

Mas se vocês tivessem, por exemplo, uma vida onde 
não houvesse sofrimentos, imaginem que não 
haveria a predação, mas os bilhetes apareceriam 
todos sozinhos, a energia livre seria difundida, 
qualquer que seja o confinamento não haveria 
nenhum sofrimento e nenhuma falta, é alguma coisa 
de perfeito de qualquer forma. Então vejam isso que 
eu quero dizer. Eu não defendo o confinamento, 
longe disso, mas eu digo simplesmente, vindo de 
mais de um sistema, de minha parte, carbonado mas 
livre, vocês sabem, mas, no entanto, alegre de ser 
um Triângulo, um organizador de mundos, que está 
num corpo Vegaliano. É a mesma vida. Eis o que eu 
posso dizer. 
 

 

Questão: nós todos aqui, e as pessoas que 
seguem vocês, pudemos mentalizar todas essas 
histórias; porque não temos que aceitar com o 
mental todos esses cataclismos? 

 

Porque você não pode enganar seu coração, porque 
você não pode enganar sua consciência qualquer 
que fosse a dureza mental que havia na época. 
Retiramos a bicicleta, retiramos o triciclo, retiramos o 
selim, os pedais, tudo. Mas é claro, olhem o que se 
passou na época, as pessoas não estavam talvez de 
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acordo com alguns discursos, mas eles não podiam 
negar a Luz porque eles a viviam, eles a viam. Eles 
viam bem os efeitos disso que lhes demos, e, aliás, 
não havia este aspecto Luz vivido, mesmo se era 
uma Luz que vinha do exterior aparentemente, 
jamais vocês teriam aderido ao que quer que seja 
em relação aos eventos finais. É porque havia 
primeiro a Luz que vocês tinham aderido 
mentalmente, como você disse. 
 

 

Questão: eu, não vivi nenhuma vibração, eu não 
tive nenhuma experiência... 
 

Seu coração capta assim mesmo, mesmo que não 
seja consciente. Seu coração, mesmo que você não 
o sinta, sabe que é a Verdade, mesmo que você não 
aceite. Ao contrário, é muito estimulante. E todas as 
pessoas que foram como você durante esses anos, 
que mereciam golpes de vara, mas foram 
extremamente instrutivos para todos os outros. 
Então, de certo modo, você foi também despertado 
com seu mental forjado no eu não sei qual aço. 
 

Lembre-se que na Inteligência da Luz, tudo está 
perfeito, absolutamente tudo. E tudo isso que não é 
vivido no momento – é como tudo o que se revela, é 
igual – mesmo que você tenha parecido por vezes 
constrangido, mesmo que tenha parecido por vezes 
inútil, não é verdade, porque todos aqueles que 
escutaram, que ouviram, que leram, através dos 
questionamentos, talvez, ainda mais que vocês 
encontraram as respostas. Mas mesmo os meninos 
maus, eles não podem negar a Luz, eles têm muito 



298 
 

medo porque a Luz é desconhecida para eles, mas 
quando eles descobrirem, através do Apelo de 
Maria, que eles são eles também Luz, o que quer 
que eles façam? Reconhecer a Luz. 
 

É por isso que haverá o ranger de dentes, como foi 
dito, e as pessoas que vão cair em lágrimas de 
alegria, mesmo os maus meninos. É isto que o 
Cristo havia dito de não julgar, porque talvez no 
interior do mental os mais resistentes, há um anjo 
que vem de muito longe. Eu não tenho dito isso por 
mim, hein, não coloque idéias parecidas na cabeça. 
 

E eu lembro que mesmo alguns que viveram a 
vibração e a Coroa radiante do coração, eles serão 
liberados no final, mas eles fizeram meia-volta e eles 
correram em outro sentido, não há mal - porque eles 
não estavam prontos. Eles reconheceram a Luz, 
mas a pessoa estava na frente da cena e eles 
tinham necessidade de glorificar sua pequena 
pessoa. Aliás, eles estão mortos desde muito. Mas 
não é grave, e um jogo. 
 

 

Questão: uma pequena voz interior me disse que 
meu futuro passa pelo serviço. É uma projeção 
ou uma intuição? 

 

Desde que você está no coração, você é obrigado 
estar no serviço, isso não se decide, isso se faz tão 
somente. Então não há projeção. A Vida está a 
serviço da Vida, sempre. 
 

 

...Silêncio... 
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Nós temos os restos das pequenas bicicletas? Ou 
do giro da cabeça? 

 

 

Questão: eu nunca tive uma bicicleta 
pessoalmente, eu me sacrifiquei por meus 
amigos... 
 

Isso se chama o sentido do serviço. 
 

 

Nós podemos fazer uma pausa agora, ou mais 
tarde se vocês desejarem. 
 

São vocês que decidem, hein, eu posso ficar durante 
vários dias... 
 

É o momento da pausa. 
 

Então muito bem, façamos uma pausa e nós 
voltaremos depois, com esses diálogos e esta 
discussão para os desconexos. Eu não saúdo vocês 
porque eu não estarei longe. Até mais tarde. 
 

 

*** 

 

 

 

Tradução do Francês - Primeira Parte: Ligia Borges. 

Tradução do Francês - Segunda Parte: Mariana Anzzelotti 

Em Francês: https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/o-m-

aivanhov-qr-partie-3-octobre-2016/ 

 

 

 

 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/o-m-aivanhov-qr-partie-3-octobre-2016/
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O. M. AÏVANHOV - PARTE 4 - OUTUBRO 2016 

PERGUNTAS E RESPOSTAS  

 
 

O.M. AÏVANHOV 

 

Questões/Respostas – Parte 4 

 

Outubro 2016 

 

 

Bem caros amigos, podemos retomar nossa 
discussão informal e suas perguntas. Portanto, nós 
nos ouvimos uns aos outros para tentar progredir em 
tudo que vocês tem que perguntar. Então, eu escuto 
vocês. 
 

 

Questão: você pode informar o que concerne ao 
ácido lipóico. 
 

Eu tentei me informar, em relação aos nomes que 
você me deu, os Mestres geneticistas ficaram um 
pouco, como dizer, deslocados e circunspectos, e 
por outro lado, eles não têm que dar resposta em 

http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/o-m-aivanhov-parte-4-outubro-2016-perguntas-e-respostas.html
http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/o-m-aivanhov-parte-4-outubro-2016-perguntas-e-respostas.html
https://2.bp.blogspot.com/-8qaZwjYUhwc/WCxUF_4_tvI/AAAAAAAAEjk/HCpyLsF8hGcIMsnmTVA0CvoJ83m1BrapACLcB/s1600/Aivanhov-mensagem-14-1-15.jpg
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relação a isso. Então isso deve ser indicações muito 
recentes, mas no nível fisiológico, eles não têm no 
momento possibilidade de responder quanto as 
indicações que você me pediu em relação a esses 
produtos, não é. Eles podem não 
conhecer...Também no nível do DNA, isso não 
coloca problemas porque o DNA é frequencial, mas 
no nível dessas substâncias, mesmo que elas 
venham de plantas, eu creio, para uma dentre elas e 
para a outra, vem o que chamam os metabolismos 
ou os catabolismos, não tem muita resposta, hein, 
eles coçam a cabeça. Então eu não posso melhor, 
eu não mais, lhe dar a resposta em relação a isso. 
 

 

Questão: Miguel disse que estava bombardeando 
a Terra, também os mundos intermediários para 
precipitá-los sobre a Terra. É isso? Isso vai se 
tornar ainda mais rock and roll? 

 

Vai ser efetivamente, nós sempre dissemos, é claro, 
que é rock and roll e que isso será cada vez mais 
rock and roll. Isso vai swinger (balançar) em todos os 
sentidos mesmo a Terra, e como vocês também, 
aliás. É normal, isso faz parte... Miguel, eu creio, 
disse que trabalharia o céu. Se vocês observarem 
nos sites de seus meios de comunicação hoje, os 
sites oficiais que falam de seus meteoritos e 
asteróides, vocês irão se surpreender 
extremamente. Não é um, por momento, por dia, 
sobre a terra, são dezenas todos os dias. E ainda, 
quando as câmeras ou os olhos são capazes de vê-
los quando eles caem ou aparecem nos lugares 
habitados. Mas muitos caem no mar e não são 
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rastreados por seus meios de monitoração 
diferentes, porque muitos ainda são pequenos; o 
tamanho ainda não é suficiente, com poucas 
exceções, para alertar vocês. Eles são mais vistos 
nos locais de observação, é claro. Isto é apenas o 
início da chuva Micaélica, por assim dizer. Lembre-
se que tudo isso são os meteoritos que foram 
ejetados e empurrados de alguma forma antes dele, 
por Nibiru. E aí são as premissas, são os pequenos 
pedaços que chegam, são os pedacinhos de Miguel. 
 

 

Questão: por que tem um guardião na entrada e 
como se apresenta? 

 

Os dois guardiões da entrada, o pequeno guardião e 
o grande guardião. Isso acontece quando vocês 
atravessam a Porta OD, quero dizer, quando vocês 
passam do ego ao coraçao. Porque o guardião da 
entrada não é outra coisa senão o que vocês 
próprios projetam de medo. Por isso as formas, não 
tem forma definida, podem ser um dragão, um 
cachorro, pode ser um animal, uma aranha, não 
importa o que, mas isso que faz supostamente você 
sentir medo, não existe em nenhuma parte senão 
em você. Então não há forma determinada e 
unitária, eu posso dizer. Cada um tem seus próprios 
fantasmas, cada um tem seus próprios medos e 
cada um é seu próprio guardião da entrada. 
 

É um sistema que não está ligado ao confinamento, 
lembre-se que nós discutimos tudo isso esta 
semana. O Fogo Ígneo queima o corpo efêmero, e 
se o ego está em toda parte, infelizmente, ele teria a 
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oportunidade de passar ao coração sem deixar suas 
bagagens de ego e todas as deformidades do ego 
da pessoa, eh bem, ele iria causar danos 
consideráveis. Então então é melhor ter medo, 
afrontar esse último medo, para atravessar. Se não 
houvesse esse guardião da entrada, como é dito, 
haveria danos orgânicos extremamente importantes 
em muitos irmãos e irmãs. Então, isso é uma 
barreira, como as presilhas que vocês têm talvez, 
que podem ter ainda aliás, no nível dos tornozelos e 
pulsos.  
 

Por isso a forma, eu não posso descrever porque ela 
vai tomar os aspectos diferentes segundo suas 
próprias representações e seu próprio inconsciente. 
 

É a Porta Estreita e Retorno, tal como foi discutido 
aqui numerosos anos pelo Arcanjo Uriel, que é o 
Arcanjo do Retorno e que está diretamente 
envolvido, mesmo tendo tomado, como dizer, os 
controles no nível de sua vibração para a Ascensão 
e as últimas reversões. E mesmo o que foi chamado 
pelo Arcanjo Miguel, há alguns anos, o Face-a-Face 
individual, vocês tem visto agora Anael chamando 
isso o último Face-a-Face individual. É o último. É o 
que permite vocês verem, o que eu dizia agora 
mesmo a propósito do observador, para vocês 
demonstrarem a si mesmos onde vocês estão, e não 
simplesmente em sua cabeça ou no imaginário, mas 
realmente na verdade da sua Ascensão. 
 

 

Questão: eu sonhei com o Evento. Nós éramos 
muitos numa casa com esse canal e nós 
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estávamos divididos em dois grupos. Naquele 
onde eu estava, ele nos pediu, em apoio a 
humanidade e ao Evento, fazer um som agudo 
sobre um “i”, no fundo um som grave parecia 
com “aorb”, continuamente, enquanto 
experimentavam a alegria. Qual é seu 
esclarecimento? 

 

Oh o esclarecimento, eu não vou fazer um grande 
discurso. Simples e efetivamente, como vocês 
sabem, eu não falo das duas humanidades, hein, 
como eu falei na época, mas simplesmente, mesmo 
aqui entre vocês ou em outra parte sobre a terra, 
vocês tem destinos diferentes no curso do processo 
de liberação. Eu não falo dos Círculos de Fogo ou 
das tribulações, ou dos frigoríficos dos dracos ou 
ainda da evacuação pela Confederação, eu falo de 
seu destino final, após a Liberação. É evidente, que 
isso criou grupos diferentes. E, aliás, não existem só 
dois talvez nesse lugar haviam dois: aqueles que 
desejam manter o Si e fazer as experiências 
multidimensionais, mesmo além da terceira 
dimensão unificada e aqueles que não têm nada a 
fazer com esses jogos da consciência. Eis o que 
posso dizer. 
 

Agora os sons, vocês sabem, vocês conhecem o 
poder do Verbo criador, o poder do Verbo 
simplesmente. E hoje, quaisquer que sejam os sons, 
quer seja a música, quer sejam os sons que vocês 
produzem com seus instrumentos, vocês são 
absolutamente capazes, de fazer o desaparecimento 
quase completo dos véus, de sentir onde se 



305 
 

impactam os sons, as vibrações e a música, em seu 
corpo, não é?  
 

Então o que eu posso dizer, eu não posso ir além 
nas explicações, é claro, mas isso só traduz as 
diferentes rotas, dentro da Ascensão e dentro do 
último período a viver sobre esta terra, segundo o 
que seu corpo se torna, segundo sua atribuição 
vibral e segundo o que ela é, no interior de vocês, a 
Liberdade. Não aquela que vocês desejam, é claro, 
mas aquela que sua consciência, 
independentemente da alma ou não, expressa. 
 

 

Questão: minha questão é longa... 
 

Então vá por partes, hein. 
 

 

Questão: antes da atribuição vibral eu tinha 
sonhos onde eu me deslocava com meu corpo 
em translação no ares. O primeiro sonho foi 
como uma iniciação, meu corpo partiu em 
vibrações sibilantes e elevou, sem atravessar o 
teto. No segundo sonho, eu atravessei o teto e 
nos outros eu me deslocava ao redor da Terra, 
como em missão. Eu também tive um sonho 
onde um conjunto de naves chegava no 
horizonte. Eu cai de joelhos de gratidão, de 
alegria e eu chorava. Depois da atribuição vibral, 
eu quase não sonho mais. O que você pode 
dizer? Gratidão infinita pelo seu 
acompanhamento e sua presença. Eu amo vocês. 
 

Isso é quase uma declaração de amor!  
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Então vamos por partes, hein! 
 

No primeiro caso, você não atravessou o teto mas a 
vibração desencadeava a Ascensão de seu corpo. E 
no segundo sonho em que você atravessou o teto, 
evidentemente, exceto quando são as tecnologias 
que são colocadas no trabalho pelos irmãos 
vegalianos, onde eles podem desmaterializar e 
materializar um corpo, se você atravessou o teto 
sozinho, isso quer dizer que não havia mais nenhum 
corpo denso carbonado,é claro. O fato de girar ao 
redor da Terra, no período verossímil das 
tribulações, seu papel se situa nese nível: trazer a 
Luz onde é necessário. Lembre-se que nas 
circunstâncias particulares dos 132 dias, quer 
tenham um corpo de carne ou não, não muda nada. 
Todo mundo verá o corpo de Estado de Ser do 
outro, não é? 

 

Após a atribuição vibral, mais nada se produziu 
porque mais nada é necessário, você já foi 
informado. É inútil reviver os mesmos sonhos ou os 
sonhos similares dezenas de vezes, salvo para 
aqueles que são duros de compreender, não é? 
Então no seu caso, os sonhos não tem mais razão 
de ser em relação a isso. Da mesma maneira, 
quando vocês sonham com uma catástrofe, com um 
tsunami, as viradas dos pólos, esses sonhos estão 
presentes em muitos irmãos e irmãs bem antes 
deste período, depois das Núpcias Celestes, já há 
dez anos, há vinte anos há trinta anos, para lá do 
que vocês tinham previsto, em seu inconsciente e 
nos seus sonhos, do que ia acontecer sem poder 
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datar. Era uma forma viva de antecipação que 
marcou você, mesmo que fosse um sonho que você 
esqueceu e preparou em algum lugar, se eu posso 
dizer, seu trabalho de aceitação do choque da 
humanidade.  
 

Uma vez que isso foi vivido, a priori, não serve para 
nada reviver sem parar nos sonhos. A informação foi 
suficientemente viva para que você pudesse ainda 
se lembrar hoje, não serve para nada reviver várias 
vezes. Mas tem mostrado efetivamente sua 
localização. Da mesma maneira que há diversos 
anos, nós vimos um número de vocês serem 
chamados seja por Maria seja por uma Estrela nos 
processos de expansão de consciência ou de 
deslocalização da consciência. Isso foi estabelecido 
simplesmente a vocês, como nós dissemos, que sua 
liberação está adquirida a partir do momento onde 
Maria chamaria. Mas como eu disse também justo 
antes, mesmo que vocês sejam liberados vivos ou 
se Maria lhe chamou há muitos anos, seu destino 
durante o Apelo de Maria e o planeta-grelha, pode 
durar, como direi, não está necessariamente fixado. 
Aí nós adaptaremos, qualquer que seja sua 
atribuição vibral – que concerne não a este período 
mas ao após o planeta-grelha. 
 

É evidente, os efeitos da Luz serão distribuídos em 
função das necessidades, em função das 
oportunidades, em função de sua proximidade 
efetiva ou não, se vocês tem o corpo de carne, como 
por exemplo, os lugares de pré-grupamentos. Se 
não houver mais corpo, não é importante, vocês irão 
por seus próprios meios, não é? 
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Mas tudo isso é ainda variável. A sua atribuição 
vibral, seu destino final, isso pode mudar com a 
última Graça de Maria, mas isso lhes mostra talvez o 
que farão durante este período entre o Apelo de 
Maria e o fim das tribulações. Eis o que eu posso 
dizer. 
 

 

Questão: como fazer a diferença entre um sonho 
profético e um sonho fantasmagórico. Entre os 
elementos fantasmagóricos misturados aos 
elementos proféticos, se é que isso existe. 
 

Não aos profetas, é uma advertência para vocês. 
Porque se era profético, então não era guiado pela 
Luz – o que não quer dizer que isso não é a Luz, 
quando vocês sonham isso sozinho – mas quando 
tem um aspecto profético em vocês, esses sonhos 
não serve só para vocês, eles servem a humanidade 
inteira, em todo caso aqueles que os lerão ou terão 
a ocasião de os ler, não é? Então, muitas vezes, são 
os aspectos preditivos, mas até mesmo o aspecto do 
sonho vibral, que dá uma impressão de viver 
extremamente forte, onde o retorno é acompanhado 
por vibrações, zumbido nos ouvidos, que provam 
que você tocou nesse sonho, o plano da Luz 
autêntica. Mas mesmo no sonhos que vêm do mais 
baixo, se posso dizer, podem se misturar aos 
elementos efetivamente de previsões ou de 
profecias, se podemos dizer. 
 

A diferença, ela é essencial, ela está no momento de 
retorno do sonho. Se vocês despertam em plena 
noite, mas mesmo na manhã, mesmo que o sonho 
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tenha lugar muitas horas anteriormente, quando é 
um sonho que toca e que está em ressonância direta 
com a Luz autêntica, ou você conserva uma 
vibração muito poderosa, muito ampla no nível do 
corpo, ou se acompanha desse zumbido no nível do 
ouvido, significa que esse sonho não foi vivido no 
imaginário e no inconsciente, mas diretamente nos 
planos da Luz vibral. Mas mesmo aí, evidentemente, 
a representação, as imagens que são emitidas a seu 
cérebro são sempre coloridas por suas experiências 
e pelos circuitos que são encontrados pela Luz em 
seu cérebro, por sua cultura também. Então a 
diferença essencial, ela se faz nesse nível. 
 

É evidente, um sonho , por exemplo de catástrofe, 
de tsunami, onde vocês despertam com palpitações, 
mal estar e suados, mesmo verdadeiro foi captado 
em outro lugar que não é a Luz autêntica, q uer dizer 
em seu astral para vocês. Mesmo anunciando 
alguma coisa, o resultado não é o mesmo. É como 
por um canal; vocês escutam, vocês compreendem 
ou não, vocês vivem a vibração ou não, mas após, 
mesmo que não chegue a colocar palavras em cima, 
vocês sabem pertinentemente que houve alguma 
coisa que insuflou em vocês que é da ordem da Luz, 
mesmo que vocês não cheguem a esclarecer, então 
nos canais ditos do astral, mesmo que seja muito 
bom, mesmo que seja entusiasmante, não há este 
efeito sobre a consciência. Ele pode ter um efeito 
sobre o mental, mas o objetivo, como nós sempre 
temos dito, não éstá aí. 
 

E além das informações, dos ensinamentos, das 
Chaves metatrônicas, das preparações vibrais que 
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nós lhes demos no nível das Estrelas, das Portas, 
suas funções e o desenrolar cada vez mais agudo 
que nós lhes relevamos sobre o mecanismo da 
Ascensão, é igual. Ou você está com medo, e isso 
não é para você, ou você vibra, você pode 
adormecer, mas quando você voltar depois de 
algumas horas, você se sente mais vivo e não 
esvaziado. Você entende a diferença, é muito 
simples. 
 

É uma satisfação que aliás, vocês sabem muito 
bem, pode mesmo colocar vocês na raiva no plano 
da pessoa, mas se vocês continuam a ler, a escutar, 
a ouvir tudo isso, é que o que quer que vocês 
pensem e qualquer que seja o lado cru que nós lhes 
dissemos agora, vocês sabem inconscientemente, 
mesmo que vocês o rejeitem, é verdadeiro, e o que 
é verdadeiro, é a Luz e não as palavras. Você vê, 
por exemplo, Uriel ou a Fonte, às vezes eles contam 
alguma coisa durante duas horas algo que não a 
priori não diz nada. É uma poesia, se você ver dessa 
maneira, mas se você capta a vibração, você sabe 
que é uma Luz branca incrível, mesmo que você só 
perceba a energia e que não tenha dado nada como 
mecanismo visual. 
 

Pois você tem também sua cabeça. Há os que me 
amam, outros que não me amam, igual a todos os 
intervenientes; vocês sentem as simpatias e as 
ligações talvez mais fortes para alguns de nós. E eu 
creio que se nós intervimos por diferentes vozes, 
não deixando um único interveniente intervir, é para 
dar a vocês uma gama de vibrações. Porque é claro, 
eu poderia também ter dado tudo o que foi dado, ou 
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por um Arcanjo ou por não importa quem, por uma 
Estrela ou por um Ancião. Se há tantos 
intervenientes, é porque, vocês tenham talvez vivido, 
em cada um deles e houve uma ressonância 
particular – em seu corpo, em seu afeto, e em seu 
mental. Vocês amam e vocês não amam, vocês 
preferem esse ou aquele. E por isso, nós temos 
tentado dar-lhes uma gama a mais ampla possível 
das manifestações da Luz, quando ela foi encarnada 
sobre a terra em certos seres ou quando os Arcanjos 
que nunca encarnaram chegam, através de um 
canal, para entregar as informações. E é menos 
enfadonho. 
 

Eu lembro você ainda assim que as Estrelas são 
portadoras da vibração da Estrela correspondente, 
que ela foi em sua encarnação. Então quando elas 
intervém, elas fazem ressoar em vocês a Estrela, a 
função de Estrela a qual está ligada. Igual para os 
Melquisedeques. Vocês sabem muito bem, para 
alguns que vieram nos ver, que nós estamos juntos, 
os 24, por 6 pontos cardeais de nossa nave. Quero 
dizer, nós respeitamos a estrutura quefoi descrita 
por exemplo por Ramatan, em relação a 
organização da vida no seu povo intraterrestre. Isso 
era importante através das Estrelas, através do 
Conclave Arcangélico e através dos Anciãos, de 
estabelecer e construir, ressoar eu diria, algumas 
estruturas do Estado de Ser. 
 

Vocês tiveram também alguns intervenientes, 
quaisquer que sejam, dos povos da natureza agora, 
ou ainda através de BIDI, algumas coisas que 
vieram quebrar todas as suas ilusões que podiam 
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restar. É por isso que muitos tiveram medo, aliás, 
porque fizeram passar uma etapa essencial no fim 
do ano de 2012 – há aqueles que ainda não 
passaram e outros que passaram em 2012 – para 
compreender que não há nenhuma Luz exterior, a 
Luz está em vocês. Então você tem que passar a “se 
nutrir de Luz” para “se tornar você mesmo sua 
própria nutrição de Luz”, mesmo que sintam que a 
Luz desce pela cabeça, no Canal Mariano, por uma 
Presença. 
 

Por isso houve todo um trabalho de desconstrução 
da ilusão matricial, de construção do veículo do 
Estado de Ser e das diferentes estruturas que 
permitem a vocês ver claramente e se descobrir. 
Todos sabemos, como nós dissemos agora, que 
tudo isso representa uma etapa e que hoje vocês 
têm irmãos e irmãs que não viveram nada de tudo 
isso e que não sabem mesmo o que é e que 
portanto, vivem isso. E pois seu papel foi maior 
enquanto ancorador e semeador da Luz, enquanto 
Sementes de Estrelas. 
 

Vocês sabem, quando nós liberamos um sistema, 
quando nossos irmãos e irmãs liberam um sistema, 
há os planos, mas a cada vez nós ajustamos os 
planos em função das respostas, das reações de 
uns e de outros no nível coletivo. Nós não podemos 
permitir que a Luz, é por isso que há os comandos, 
seja revelada de um só golpe. Esse foi o caso, tudo 
o que devia ser entregue à Terra para sua Ascensão 
foi desde o ano de 1984, não era possível antes, 
tudo explodiria. E a nave dos Arcontes estava 
próxima ainda. Então foi necessário encontrar uma 
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solução em nosso nível, mas, sobretudo, no nível 
daqueles que foram chamados Nefilins e Elohim, e 
os Gigantes de Orion, quero dizer, as raças e as 
culturas que são do bom lado, para permitir 
encontrar um meio, porque vocês sabem, a Luz, ela 
não pode destruir, ela só pode desviar algumas 
coisas. 
 

É isso que ela fez com a nave dos Arcontes, foi em 
2009, em 15 de agosto de 2009, mais precisamente. 
 

Então, tudo isso, é planejado, é organizado, para 
tentar silenciar as leis de confinamento específicas 
de um determinado mundo, com os ajustes e às 
vezes as surpresas que necessitam, entre aqueles 
que são a equipe no sol e aqueles que estão sobre 
os planos intermediários como nós, há uma 
comunicação e também um ajuste particulares para 
ir sempre mais próximo das soluções mais 
delicadas, se eu posso dizer. Nosso objetivo não é 
de liberar vocês destruindo ou fazendo explodir a 
Terra. 
 

A Terra tem um futuro, mas sua nova dimensão. Eis 
o que eu posso dizer. 
 

 

Questão: vocês falaram dos guardiões da 
entrada. Eu compreendo que o grande guardião 
da entrada corresponderia a passagem do ego ao 
coração... 
 

Definitivamente. Por isso que se você faz os ios-ios 
entre o ego (quer dizer a pessoa) e o coração, vocês 
enfrentam os primeiros pequenos guardiões da 
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entrada. Em seguida da reversão que foi iniciada eu 
creio em dezembro de 2010 pelo Arcanjo Uriel, era a 
Passagem da garganta, talvez vocês se lembrem. Aí 
também havia os guardiões da entrada, mas não o 
grande guardião da entrada. O grande guardião da 
entrada, é verdadeiramente aquele que assinala sua 
instalação definitiva no coração. 
 

 

Questão: vamos reconhecer estar em outras 
dimensões, vamos reconhecer Omraam 
Aïvanhov, Teresa? 

 

Na condição que você estiver no seu domínio de 
vida, o universo e os multiversos são tão infinitos. 
Não é uma questão de distância, porque tudo é 
instantâneo, não há o tempo no sentido em que 
vocês entendem, mas bastará, contrariamente a 
hoje, ter a ideia de ir por exemplo a tal lugar, ou de 
encontrar tal pessoa, e isso se fará 
automaticamente. Então, é claro, para os 
intervenientes que lhe são familiares agora, há todas 
as chances de vocês os reencontrarem sobre os 
Círculos de Fogo e mesmo após. Não para fazer 
alguma coisa necessariamente, mas porque este 
aspecto, não as memórias de suas vidas, das vidas 
passadas e tudo, mas este aspecto para vocês é 
ainda uma lembrança importante, se eu posso dizer. 
Não para guardar as lembranças e as bagagens, 
mas porque vocês reencontraram as vibrações que 
permitiram que vocês vivessem o que vocês vivem, 
entre outras. 
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O fenômeno do esquecimento diz respeito a todas 
as memórias de suas vidas passadas, mas eu sei 
por experiência própria da liberação de alguns 
mundos, mesmo essas memórias de confinamento 
com todos esses problemas ditos cármicos, esses 
sofrimentos passados e tudo , não têm nenhuma 
razão de ser, ao contrário, as circunstâncias da 
Libertação, elas estão inscritas em você desde que o 
corpo de Estado de Ser está despertado, vocês 
sabem se vocês vivem ou não. Isso é importante. 
Não a memória de seus pequenos prazeres 
cotidianos ou de suas vidas passadas, mesmo as 
coisas mais agradáveis, ao contrário as lembranças 
da Liberação, desde o momento em que a Terra foi 
liberada, desde o momento onde uma de suas 
Coroas foi ativada, não a memória física, material, 
de seus pais, de seus filhos e de suas casas, mas o 
viver espiritual se posso dizer, ele está marcado em 
vocês como nunca – porque é importante. Ele é 
importante para a Fonte, ele é importante para vocês 
e ele é também para liberar os sistemas solares, 
mesmo que não sejam uma futura Estrela ou um 
futuro Melquisedeque. 
 

 

Questão: quando eu respondo a alguém, eu sinto 
as vibrações acima da orelha direita, no 
momento em que eu expresso as palavras as 
mais adequadas, como se o Verbo me soprasse. 
É isso? 

 

Completamente. Você está aqui no nível do 
Triângulo da Água, quer dizer que está ligado a 
mediunidade, à Maria é claro, a fecundidade, ao 
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Feminino sagrado e todas as correspondências que 
você pode imaginar. Quando você dá uma resposta 
adequada, é o Fogo do Coração, ou efetivamente 
um dos Triângulos elementares que trabalham 
nesse momento. Vocês todos sentiram, durante 
esses anos passados, na expressão ou de maneira 
inesperada, ou nos seus encontros com a natureza, 
que o Triângulo do Fogo, do Ar, da Água e da Terra 
se manifestam em certos momentos, com às vezes 
mesmo dores, ou vibrações, ou calores. É 
completamente lógico. 
 

Pois mesmo quando vocês acenderem, o que está já 
iniciado mas que não está terminado, a Merkabah 
interdimensional, vocês começarão a sentir os 
circuitos de Estrela a Estrela que correspondem a 
seus potenciais espirituais. É normal porque a 
consciência em manifestação é vibração e seu 
veículo de Eternidade é o corpo de Estado de Ser, 
que é o mesmo em todo mundo qualquer que seja a 
forma, e mesmo além da forma. Então, é 
completamente lógico que hoje vocês possam sentir 
as coisas similares. Nos outros isso vai ser o 
coração, vocês sabem eu já expliquei na resposta do 
coração na escolha dos alimentos, nas decisões. 
 

Agora quando vocês falam o Verbo, efetivamente 
vocês podem sentir o 11º corpo ao redor dos lábios, 
mas vocês podem sentir também uma zona ligada 
ao Triângulo elementar, isso lhes mostra 
simplesmente por onde passa a informação. 
 

 

Questão: isso pode ser um som no ouvido? 
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Também. O som se modifica muito nesse momento, 
aliás. Vocês podem constatar em sua própria 
estrutura de referência – o coração, às vezes o 
ouvido, às vezs uma vibração generalizada – tudo 
isso ajuda vocês e para aqueles que são levados a 
encontrar, a servir, a ajudar. Da mesma maneira 
para os potenciais espirituais novos de seu corpo do 
Estado de Ser, que não são ainda propriamente dito 
efetivos, vocês constarão que com a ativação dos 
eixos, quer dizer não mais dos Triângulos 
elementares, não mais das Estrelas cada vez mais 
perto como os circuitos que foram dados, mas 
diretamente sobre um eixo – vocês sabem que há 
um eixo falsificado que está em vias de se endireitar, 
o eixo da Terra muda, é claro, e vocês sentem talvez 
– mas vocês sentirão todos os eixos da cabeça e 
cada vez mais estabelecerão as relações, as 
correspondências, com que acontece. 
 

É por isso que eu lhes disse que após o Apelo de 
Maria quando vocês vão renascer novamente na 
Ressurreição, o corpo de Estado de Ser vai estar lá 
e será funcional. E vocês verão que aí, vocês serão 
seres que não funcionam em absoluto com os limites 
humanos, mas a Luz tomou o comando e vocês 
poderão fazer muitas coisas. Não para restabelecer 
qualquer mundo que isso seja mais para ir onde 
vocês sentem um chamado. Exceto para aqueles, é 
claro, que estarão trancados conosco nos Círculos 
de Fogo. 
 

 

Questão: você disse trancados com vocês nos 
Círculos de Fogo... 
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É um gracejo, é claro. Oh lá lá.  
 

 

Questão: não poderemos então sair dos Círculos 
de Fogo? 

 

Ah! Certamente não, salvo aqueles que irão de um 
Círculo de Fogo a outro – ou que irão sobre as 
famosas linhas élficas ou eles serão protegidos das 
tribulações – salvo aqueles que devem servir saindo 
dos Círculos de Fogo. Mas eu garanto a vocês que 
quando vocês estiverem nos Círculos de Fogo, eu 
não penso que teria muitos entre vocês que irão 
querer sair. Ao contrário há muitos que irão querer 
entrar. Mas se vocês não têm mais o corpo físico, 
não há nenhum problema entrar e sair. 
 

 

Questão: vocês foram surpreendidos em 
setembro de 2009 com os efeitos de uma vacina 
que impediu muitos de ir no Sol... 
 

Sim os Mestres geneticistas estão muito próximos de 
nós. Mesmo eles não sendo intervenientes, exceto 
Maria, eles estão muito próximos de nossas naves 
para justamente, com seus conhecimentos de toda 
genética, como vocês dizem, de poder encontrar as 
soluções nas armadilhas inumeráveis dos Arcontes 
e dos mundos confinados. 
 

 

Questão: e se os arcontes reservarem ainda um 
golpe sujo particularmente desonesto? 

 

Você é doentio. 
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Questão: sim, é meu papel. Podemos imaginar 
que durante os três dias, um golpe sujo 
arcôntico impediria de fazer o que está previsto. 
 

Oh eles têm tentado. Eles têm tentado colocar a 
Terra e vocês, bem além dos chemtrails, de colocar 
escudos de plasma, mas eles são ridículos. Eu não 
vejo o que poderia interferir, aTerra está liberada. A 
partir do momento onde o núcleo cristalino da Terra 
ou de um sistema solar está liberado, não há mais o 
confinamento que tinha. Ele não podem confinar a 
Terra. Com que? Ao contrário, eles podem nos 
colocar as cascas de banana no chão, sim, isso nós 
sabemos perfeitamente. Mas nenhuma casca de 
banana fará voltar as coisas atrás antes da liberação 
da terra, não é possível. E isso é uma nave 
suficientemente grande para ser vista por nós, não 
é. 
 

O único vetor do confinamento, é essa nave que 
orbita de sistema solar a sistema solar, o resto são 
ninharias. A ninharia que nós temos é o que eu disse 
em relação ao fato de não ver tantos europeus 
ocidentais no Sol. E nós explicamos em relação a 
vacina anti-varíolica antiga e as novas vacinas com 
as nanopartículas. Mas nós encontramos a parada, 
é claro. A parada, quando isso toca o DNA, é muito 
simples, são as frequencias solares que chegam a 
vocês quando das explosões da massa coronal ou 
dos buracos solares. Mas, não podemos ter as 
cascas de banana em relação a nave de sucata dos 
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Arcontes; ela que confina, não os Arcontes por si-
mesmos. 
 

Eles, só podem abusar e nos colocar as cascas de 
banana, como foi o caso por exemplo com o Natron 
(lago Natron na Tanzânia). Mas tudo isso foi 
resolvido muito facilmente depois. 
 

Mas o confinamento, uma vez que o núcleo cristalino 
de um planeta está liberado, não pode voltar atrás. 
Isso quer dizer, vocês compreenderam, que nas 
cinco vezes precedentes, as forças da Confederação 
Intergaláctica por este sistema solar falharam em 
evitar uma nova colocação do tempo e do espaço, 
quer dizer o confinamento. É por isso que nós 
dissemos sem parar, desde o fim de 2011, que as 
forças da Luz ganharam e que não haveria jamais 
confinamento. 
 

Seu trabalho em vocês, eu disse já e repito, é de ser 
esses ancoradores, essas sementes de Luz, esses 
pilares, não por vocês mas pelo resto do planeta. 
Isso é muito importante, e isso veio após as Núpcias 
Celestes. E se vocês vêem o tempo...ele tem 
necessidade assim mesmo, depois da chegada da 
primeira irradiação do Espirito Santo de Sirius, quer 
dizer em agosto de 84, as Núpcias Celestes tiveram 
lugar em 2009, vocês vêem quanto tempo foi 
necessário para antecipar, preparar e planejar. Mas, 
agora não há nenhum retorno que seja possível, 
Para a Terra como para vocês, como nós já 
dissemos e Maria lhes disse depois muitos meses, 
que a Confederação Intergaláctica dos Mundo Livres 
vigiaria o Sol e ninguém pode vir tocar o Sol, salvo 
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nós. Alías, vocês vêem às vezes essas imagens, os 
Arcanjos que passeiam, as naves que são do 
tamanho da Terra, que não fazem parte das forças 
de intervenção sobre a Terra. Agora Maria lhes disse 
que o conjunto da Confederação Intergaláctica 
estava ao redor de vocês, ao redor da Terra. 
 

Vocês começam mesmo a ver as naves da Frota 
Mariana diretamente sobrevoando suas cidades, 
escondidas nas pseudo-nuvens, é claro, mas que 
permitem se aclimatar a nossa presença. 
 

Então, é claro, por toda parte entre vocês que vivem 
uma Coroa, quando vocês virem o céu coberto de 
naves, vocês cairão de joelhos em lágrimas, de tão 
belo que será isso. Mas pouco a pouco, os 
Vegalianos por exemplo, as cápsulas vegalianas, se 
manifestam sobre as cidades. As naves Arturianas 
também, aqueles que vocês vêem entrar nos 
vulcões, por exemplo. E agora as naves de Maria, 
da sua frota, que estão diretamente acima de 
algumas cidades, estejam estacionadas, estejam 
viajando de cidade em cidade para começar a se 
revelar. No momento, vocês vêem unicamente as 
nuvens, mas as nuvens que têm muitos quilometros 
de circunferência e são perfeitamente regulares (não 
são nuvens lenticulares, isso é outra coisa), essas 
são verdadeiramente as naves que se apresentam 
acima de uma cidade, se escondendo, para não 
espantar a humanidade, mas para entregar os 
códigos da Luz nas cidades. É claro que está para 
trabalhar tudo isso. 
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Os Arturianos, que são nossos cientistas, vigiam 
sobre o magma terrestre da mesma maneira que os 
dragões esburacam a terra para evitar que os 
rompimentos sejam muito sérios. Tudo isso acontece 
em seu plano agora. Aliás as naves de Maria, da 18ª 
dimensão, anteriormente não tinham podido 
sobrevoar suas cidades, lhes dissemos, sem isso 
elas explodiriam toda matéria. Mas a matéria está 
agora suficientemente repleta de Luz para poder 
permitir nossa aproximação cada vez mais perto. 
Não sobre o plano visual, exceto para os Arturianos 
e os Vegalianos; pelas naves da Frota Mariana, 
ainda escondidas pelas nuvens. 
 

 

Questão: agora mesmo, eu vi uma nave no céu, 
em forma de pires mas como uma grade. O que 
é? 

 

Como você quer que eu responda, eu não estava. 
Há todo tipo de nave que passa no seu céu. Você 
tem os frigoríficos também dracos que começam a 
se posicionar para recuperar a alimentação, vocês 
têm os Arturianos que controlam os vulcões, vocês 
têm os Vegalianos que estão às vezes nas missões 
de salvamento, quando teve por exemplo, o tsunami 
em 2004 já, mas também particularmente na Ásia e 
na América Latina. Vocês têm os Andromedanos, 
vocês tem os povos em quantidade fenomenal. Que 
estão aí para fazer as elevações, as elevações 
biométricas, os relevos geológicos. Tudo isso para 
preparar as futuras liberações, se posso dizer. 
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Vocês duvidam que a liberação de um sistema solar 
necessita de um número de condições, eu disse, 
mas também um número de inteligências em todos 
os níveis, não unicamente a Inteligência da Luz, 
através de o que eu lhes disse, há vinte anos, se 
uma nave de Maria se aproximasse do Sol, o Sol 
explodiria com seus corpos de Estado de Ser dentro. 
 

Agora por toda parte nossas naves podem se 
realimentar no Sol sem nenhuma dificuldade, os 
Arturianos podem penetrar em seus vulcões sem 
arriscar serem explodidos... 
 

No momento elas não são visíveis para alguns 
olhos. E vocês imaginam bem que se tornar visível o 
conjunto das forças intergalácticas representam, 
mesmo que seja uma grande alegria, um choque 
terrificante para aqueles que estão ainda confinados 
na matriz. Pensem eles são persuadidos que não há 
nada após a morte, eles são persuadidos que são os 
únicos seres inteligente do universo e da criação e 
eles não acreditam em nada. E quando eu lhes digo 
que o céu será recoberto de naves, é exatamente 
isso. Não é uma nave, nem a Frota Mariana, nem 
nossas naves para nós, nem os Arcanjos, são 
dezenas de milhoes de naves. Não é uma nave 
como vocês vêem am alguns momentos, sem que 
eu possa definir essa o que é, porque eu não estava, 
a menos que me descreva a forma específica e 
ainda eu não conheço todos os povos de toda 
Confederação. 
 

Mas já, eu sempre disse, vocês devem diferenciar as 
naves da Luz e as naves de sucata. Bah, é claro, há 
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as naves de sucata como as Arturianas, e não é a 
mesma coisa que uma nave de draco; o que emana 
desta estrutura não tem nada a ver. Há as formas 
que lhes foram reveladas e outras que eu não 
conheço mesmo. 
 

 

Questão: quando lhes aparecerem em massa, os 
fantoches dirão que vocês são os responsáveis 
dos cataclismos e que vocês são os maus. 
 

Nós nos acostumamos. É claro, nós somos os 
causadores de problemas de viver dentro da Ilusão. 
Até no último momento, até o Apelo de Maria, eles 
serão assim. Ao contrário, eu não disse que as 
naves apareceriam antes, durante ou depois, isso 
pode ser desde agora ou então esperar o Apelo de 
Maria, ou então esperar a Ressurreição, quer dizer o 
Renascimento. Mas, mais tarde durante as 
tribulações. 
 

 

Questão: nesse caso, os fantoches não terão 
mais a eletricidade para difundir as falsas 
informações sobre vocês? 

 

Não haverá mais eletricidade em tudo, desde o ato 
da passagem de Nibiru. Desde que Nibiru atravessar 
entre a Terra e o Sol não haverá mais nenhuma 
eletricidade. Ah, não vale a pena fazer provisões de 
estoque de cera de abelha, hein, é o fim. Ou de 
provisões de alimentos. Vocês terão outra coisa a 
fazer além de comer. Aliás, vocês vêem alguns entre 
vocês não podem mais comer de tudo, eles vão 
bem. Então após o Renascimento, quer vocês 
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tenham um corpo de carne presente, as 
necessidade de alimentação não existirão mais, 
exceto para aqueles que estarão verdadeiramente 
nas tribulações e na resistência em sua própria 
ressurreição, mas é tudo. 
 

 

Questão: a nave dos Arcontes bombardeada, 
onde ela está, ela pode confinar outros mundos? 

 

Não, ela não pode mais confinar, ela só pode 
manter, nos ciclos dos sistemas solares, manter um 
confinamento que já existe, enquanto nós não 
interviermos. Mas eu espero que vocês tenham 
compreendido, nós devemos ser grandiosos. Vocês, 
vocês são a equipe do solo, nós, nós somos a 
equipe da Luz que têm visado liberar esta terra, mas 
nós somos também os intermediários em relação a 
Fonte e mesmo aos Arcanjos, como vocês, vocês 
são os intermediários. Nós somos preparados, 
recepcionados após nossa morte neste espaço 
particular entre as duas dimensões, para nos manter 
com nossa humanidade, sobretudo, no que diz 
respeito as Estrelas e os Anciãos, a fim de estar 
mais próximos a vocês. Algo que não pode fazer um 
Arcanjo.  
 

Então não há outros sistemas reconfinados, mas há 
os anéis cibernéticos que se reformam quando essa 
nave passa. Mas vocês sabem, a energia que foi 
implantada desde Betelguese – que é a casa do 
Gigantes – em 15 de outubro de 2009, foi 
fenomenal. Vocês não podem mesmo conceber ou 
imaginar, porque ele deve ter um efeito bola de 
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boliche, sem nada destruir. Não, não podemos 
destruir a vida, qualquer que seja. 
 

 

Questão: uma nave de tem vida? 

 

Também. É o que pensamos e o que vocês viveram, 
os Arcontes são seres vivos. Mesmo eles são 
estabelecidos nas dimensões intermediárias, mesmo 
que eles sejam negros, mesmo que eles sejam 
perigosos, eles são no entanto vida como vocês e 
eles têm o mesmo coração, quer queiram ou não. 
 

 

Questão: isso significa que essa nave de sucata 
é habitada, de alguma forma. 
 

Mas, é claro que ela é habitada. É essa a segunda 
Nibiru, onde estavam os Anunakis e os Arcontes, 
que confinaram o sistema solar, que refaziam o anel 
a cada fim de ciclo. Lembrem que fizemos cinco 
tentativas para chegar. 
 

 

Questão: eles mantém o confinamento de outros 
anéis sobre outros mundos ainda agora? 

 

Que já estão confinados, mas eles não podem 
confinar os mundos livres. É claro. 
 

 

Questão: Vocês disseram que não haveria mais 
confinamento em qualquer dimensão que seja. 
 

Mas estamos de acordo, eu disse exatamente a 
mesma coisa. Mas aqueles que estão ainda 
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confinados, que dependem desses ciclos, é preciso 
liberá-los. Eles são reconfinados automaticamente 
quando da passagem da Estrela que vocês chamam 
Nibiru, Mardouk, Hercobulus. 
 

 

Questão: as canalizações, todos esses anos, não 
parecem ter constrangido os meninos maus. 
 

Mas eles têm um plano e um projeto, como eu disse 
a todo momento, eles vão até o final, eles não têm 
nada a fazer. O que é que vocês querem que eles 
façam? 

 

 

Questão: eles subestimam o trabalho da equipe 
do solo ou então eles estão muito felizes? 

 

Ah, eu espero que eles sejam felizes, mas eles 
serão felizes no momento do Apelo de Maria, é 
claro. Porque serão retirados em particular esses 
que nós chamamos (mas não vamos desenvolver 
isso), os híbridos humanos reptilianos, quer dizer os 
humanos que só têm Yaldebaoth atrás deles, mas 
que fusionam seu DNA com um Arconte e que são 
às vezes duplos, reptilianos e humanos. Vocês os 
têm a frente dos governos, é claro. Aqueles, eles 
também vão reencontrar seu coração. Eles vão ser 
dissolvidos ou presos, eles também devem ser 
liberados. 
 

 

Questão: a rainha da Inglaterra vai cair de 
joelhos durante o Apelo de Maria? 
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Bah, na medida em que ela não pode mais ser 
evacuada e que a famosa nave de sucata, a bola de 
boliche, ela não está mais aí, onde vocês querem 
que ela vá, a partir de ser liberada? Não esqueçam 
que as leis do carma foram criadas pelos Arcontes, 
mas a lei do Amor não conhece o carma. Porque 
isso seria diferente para os Arcontes? Vocês querem 
lhes fazer pagar o quê? Vocês não viveram a lei do 
Amor, vocês não compreendem a lei do Amor. 
 

 

Questão: não, nós nos alegramos por eles, ao 
contrário. 
 

Eles, não estão alegres no momento e em 
determinado momento eles serão alegrados. Mas 
até o último momento eles aborrecerão vocês, é sua 
função. Ao contrário, se vocês querem, mesmo 
aqueles entre eles que perceberam que são os 
últimos momentos, gozarão até o último momento 
dos seus privilégios, eles têm necessidade de 
comer. 
 

 

Questão: temos a impressão que eles não têm 
infraestrutura, visto o número de seres humanos, 
para espionar em detalhe o que está 
acontecendo. 
 

Sim, eles não têm olhos para ver tudo. Mas bem, o 
olho que vê tudo é um símbolo. O que é que vocês 
querem que eles vejam? Em parte pela eletrônica 
onde eles tentam confinar vocês ainda mais, e vocês 
irão viver, tudo isso, nas semanas e meses 
próximos. Observem que isso acontece em todos os 
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países. Ele começam em certos países, a inserir o 
chip, é completamente verdade. Enquanto não 
houver o sinal visível, eles continuarão, porque o 
sinal visível, para eles, não deve ser o planeta X, 
isso deve ser a nave dos Anunakis. 
 

É claro, eles continuarão seu projeto até o fim, 
porque eles estão aterrorizados. Mesmo o pior dos 
medos em vocês não é nada em relação aos terror 
deles. Mas eles são fiéis, então eles continuarão até 
o momento da visibilidade de Nibiru ou o Apelo de 
Maria, tudo isso ocorrerá antes. Hein, nós temos 
dito, Anael e eu mesmo, que a cronologia poderia 
inverter as etapas entre elas, segundo as 
circunstâncias. Mesmo que haja fortes chances, eu 
poderia dizer, que tudo se desenrola ao mesmo 
tempo se eu posso dizer, no espaço de algumas 
semanas, também a guerra como a visibilidade de 
Nibiru, como o Apelo de Maria, como a revelação da 
Frota Intergaláctica. Quanto mais o choque é 
importante, mais ele conduz as capacidades de ser 
ascensionado, se eu posso dizer. 
 

 

Questão: o que controla a nanotecnologia e qual 
o efeito dela? 

 

Há diversas nanotecnologias: há as nanopartículas 
dos chemtrails, vocês têm as nanopartículas dos 
alimentos. É simplesmente de lhes transformar em 
robôs. Vocês sabem que no seu plano, foi planejado 
se livrar e eu creio que há um de nossos 
Melquisedeques, que foi Rudolph Steiner, que falou 
perfeitamente na época. Ele viu essas visões, e ele 
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viu que a besta binária era eletrônica, e que era para 
substituir o corpo biológico pelo corpo sintético e sua 
consciência estava presa em circuitos eletrônicos. É 
uma forma de imortalidade inversa. E, aliás, nós 
temos um sistema solar a liberar onde isso já 
aconteceu. E nós não temos ainda os planos. 
 

 

Questão: nós escapamos. 
 

Não, porque independentemente da liberação, 
encontramos sempre a solução. Para os circuitos 
eletrônicos, você pode imaginar que não pode ser 
qualquer ascensão planetária com radiação gama 
que destrói toda a eletricidade, sem que as 
consciências fossem destruídas. Você vê o que 
quero dizer. Portanto, temos de encontrar outras 
maneiras. 
 

 

Questão: o pior confinamento não é então aquele 
que nós vivemos? 

 

Infelizmente não, há piores. 
 

 

Questão: e sobre o avanço da situação no 
Oriente-Médio nesse momento? 

 

Como eu já disse, eles estão todos prontos para a 
guerra. Eles esperam o sinal visível ou a certeza de 
chegar o sinal visível em tal momento. Quando eles 
tiverem a certeza da chegada do corpo, mesmo 
antes que seja visível, eles desencadearão o que 
eles devem desencadear – e nós, nós 
desencadearemos o que nós temos a desencadear. 
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Questão: esse desencadeamento último que eles 
preveem é uma fanfarronice. É inútil e eles 
sabem. 
 

Eles sabem, mas irão até o final, é assim a cada vez. 
Imaginem que vocês são um materialista, que vocês 
têm medo da morte, vocês farão tudo para retardar o 
momento da morte, não é? Você se preocupa em 
excesso, você diz: "Não é possível que eu morra", 
etc., etc. Então, tudo isso é algo humano que 
acontece na dualidade, no confinamento. Como eu 
disse, eu não tenho certeza que muitos dos irmãos e 
irmãs no momento, mesmo liberados, aceitam partir 
assim. É o mesmo com eles. 
 

Não esqueçam que eles são tão confinados, eles 
sufocaram tanto a Luz que eles são aterrorizados 
pela Luz. Eles estão inscritos numa pessoa e para 
eles não há nada antes e nada depois, então 
imaginem. Essas pessoas, esses irmãos e essas 
irmãs, vivem através do que é chamado humanismo, 
quer dizer a história. Eles são fiéis a história, eles 
são fiéis a democracia como eles dizem. Mas como 
você disse, são fanfarronices; é uma recusa de ver a 
verdade, mesmo que sobre o que ocorre. Então, a 
partir daí, o que é que você quer que eles façam, a 
partir de ter decidido se enterrar para fazer a festa 
entre eles. Isso vai ser uma festa engraçada. Eles 
foram impedidos, vocês talvez saibam, foi dito, aliás, 
por diferentes vozes, foram impedidos de deixar o 
sistema solar, mesmo Yaldebaoth. Todo mundo será 
liberado. 
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Questão: a existência das almas é ela específica 
para a Terra? 

 

Não de tudo. A alma foi falsificada e confinada, mas 
a alma é um intermediário indispensável nas 
dimensões mais densas. Por exemplo, na 3D 
unificada, a matéria carbonada é tão dura que é 
necessário um intermediário entre o Espírito e o 
corpo. E esta alma, ela não existe mais a partir da 5ª 
dimensão. Para fazer o quê? Não há mais 
necessidade de um intermediário, o corpo do Si está 
onipresente, ele tem o Espírito nele, não há 
necessidade de polaridades da alma. Mas nas 3ª 
dimensões unificadas, para que o Espírito seja 
plenamente vivificado, é necessário que haja alma, 
mas não é uma alma no sentido em que vocês 
vendem sobre a terra. Vocês têm mesmo os 
espiritualistas que ficam aterrorizados quando se diz 
que a alma vai desaparecer. Eles estão persuadidos 
de que a alma é imortal, é falso. A alma é 
simplesmente o intermediário, confinado nesse 
mundo, livre na 3ª dimensão unificada. 
 

 

Questão: o que acontece no caso de 
consciências confinadas no nível eletrônico? 

 

Oh querida, não há nem alma nem Espírito há a 
consciência que está completamente bloqueada. Era 
para eles uma boa idéia de querer se livrar da alma 
humana. Apenas a consciência pura trancada na 
matéria por mais fossilizada que fosse. 
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Questão: eles queriam assimilar esses humanos 
aos portais orgânicos? 

 

Sim, absolutamente. Suprimir a alma para todos 
obedeceram. É megalomania total, a necessidade 
de ... poder absoluto. Vocês sabem disso, vocês têm 
que ... é uma tipologia cerebral que vocês têm, por 
exemplo, entre os assassinos em série. Eles estão 
convencidos de ser todo-poderosos. Nos Arcontes, é 
a mesma, e os meninos maus também. Aliás, é por 
isso que eles criam as leis, eles criaram estruturas 
confinantes. Eles precisam controlar tudo para se 
sentir um pouco preservados. E então eles 
decidiram, vocês sabem, tirar proveito do processo 
de extinção global que eles conheciam para se livrar 
do humano, simplesmente, e colocar nas máquinas. 
Uma máquina de qualquer tipo só pode obedecer a 
um programa, e se é você quem faz o programa, 
vocês imaginem a tranquilidade. 
 

Efetivamente, o confinamento eletrônico é um 
confinamento muito mais doloroso que o seu, se eu 
posso dizer – que o nosso, isso foi também o caso 
para mim. 
 

 

Pergunta: a consciência está também no 
sofrimento? 

 

Não entendi nada. Eu ouvi, mas não entendi nada 
do que você está perguntando. 
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Questão: as consciências confinadas de maneira 
eletrônica elas são conscientes deste 
confinamento? 

 

Ainda mais. Porque não existe mais mesmo a 
possibilidade de sofrimento, precisamente. Um 
circuito electrônico, isso se usa, e que pode ser 
substituído; não há resistência como um corpo 
biológico. Além disso, vocês têm mesmo os irmãos e 
irmãs humanos hoje com uma alma, que estão 
prontos a mudar este corpo para ser um circuito 
eletrônico, sinceramente. Este é o transhumanismo, 
que também é representado por alguns movimentos 
psicológicos na América do Norte, mas na parte 
inferior. Vocês têm Palo Alto, vocês têm os grandes 
centros de educação psicológica que nem sonham 
com isso. Este é exatamente o oposto da Ascensão 
é a fossilização da consciência. É mesmo um 
confinamento aí. 
 

 

Questão: vocês dizem que cedo ou tarde eles 
retornarão a Luz de qualquer maneira. 
 

Ah, aí não será mais cedo ou mais tarde para 
aqueles confinados aqui. 
 

 

Questão: os mundos com confinamento 
eletrônico retornarão à Luz cedo ou tarde? 

 

Pelo contrário, é o mais rápido possível, em vez de 
mais tarde. Uma vez que estamos terminando com a 
Terra, alguns de vocês irão se ocupar disso com 
mão militar. Mas os planos estão terminados. 
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Questão: quanto mais o confinamento é 
profundo, mais a liberação é longa? 

 

Não é que ela é longa, é que ela depende dos 
mesmos ciclos dos sistemas solares. Nós fomos 
forçados a esperar até o fim de um ciclo para 
restaurar a liberdade. Nesses mundos eletrônicos, é 
a mesma coisa. Em tempo equivalente para vocês é 
cerca de cinquenta e alguns milhares de anos, em 
outros sistemas solares, isso vai ser cem mil anos e 
em outros poderia ser vinte mil anos. Isso depende 
das condições orbitais devido a um determinado 
sistema solar. Portanto, não é tanto a duração, 
porque, como eu já disse, nas consciências que 
foram confinadas nesses circuitos eletrônicos, não 
há sofrimento, não há nem mesmo a sensação de 
falta de nada. Eles jogam continuamente nos 
circuitos eletrônicos. Este é exatamente o oposto da 
liberdade, eu diria que é um substituto para a 
Liberdade. 
 

 

Questão: na terra temos o record do sofrimento? 

 

Não, existem sistemas onde isso é ainda muito mais 
duro. Especialmente nos primeiros planos de 
liberação. Agora, com a experiência, toda a 
Confederação Intergaláctica mesmo assim, eu diria, 
têm um banco de dados memorial extremamente 
importante, e quanto mais progredimos, menos 
temos surpresas. É sempre possível, mas nós 
começamos a compreender as engrenagens mais 
íntimas desses processos. Gostaria de lembrar que 
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agora, na data de hoje, mais de metade dos 
sistemas confinados foi liberado. 
 

 

É hora de terminar. 
 

Então, vamos cantar juntos "Este não é um adeus," 
em um caso como no outro, porque ou vocês me 
verão sobre os Círculos de Fogo, ou nos veremos 
aqui, que a priori não muda grande coisa para nós. 
 

Então eu transmito todas as minhas bênçãos, eu 
agradeço vocês por todo o calor humano que emana 
de vocês. Porque, como eu repito a cada vez, a 
humanidade é algo extraordinário, mesmo 
confinada. Vocês compartilham muitas coisas, 
mesmo que vocês tenham os inimigos. Vocês têm 
todos estado num banho coletivo, e qualquer que 
seja seu futuro no seio da Liberação, qualquer que 
seja, mesmo que hoje vocês sejam um mau menino, 
vocês rirão de tudo isso depois, eu garanto.  
 

Então sobre isso, eu transmito a vocês minhas 
bênçãos, meu Fogo do Coração, o Fogo Ígneo, tudo 
isso que vocês querem e eu digo a vocês até breve. 
 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/04/o-m-aivanhov-qr-partie-

4-octobre-2016/ 
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ERIANE - Rainha dos Elfos - OUTUBRO 2016 

 
 

ERIANE - Rainha dos Elfos 

 

Outubro 2016 

 

 

Eu sou Eriane, Rainha dos elfos da aldeia de Eridan. 
 

Eu venho a vocês neste dia de lua nova. Como 
vocês devem saber, organizamos, em cada lua 
nova, uma cerimônia. Esta cerimônia é uma 

http://natransparenciadoser.blogspot.com.br/2016/11/eriane-rainha-dos-elfos-outubro-2016.html
https://4.bp.blogspot.com/-Ajx6UBXgEFw/WC8UnU6sIpI/AAAAAAAAEkc/RysyjowOLJ8eOogCz4fgoBkZzUhsWbjOACLcB/s1600/1.jpg
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cerimônia de oferendas, tanto à Água como aos 
Elementos, e também uma maneira para nós, como 
para vocês também, de nos reunir em espírito ou em 
carne, em nossos vórtices, nos limites de nossas 
aldeias. 
 

Eu venho, simplesmente, revelá-los, de certo modo, 
que as luas novas desta revolução solar, até o que 
vocês chamam o mês de dezembro incluído, suas 
luas novas particulares, têm para vocês uma 
oportunidade de purificá-los ainda e sempre mais, de 
torná-los mais claros, de eliminar o que talvez reste 
em vocês de escuridão, de zonas de sombra. As três 
últimas luas desta revolução solar destinam-se a 
aportá-los elementos substanciais quanto à sua 
liberação. 
 

Creio que faz algum tempo, o comandante dos 
Anciães os havia estipulado que este período era 
importante para todos. É claro, isto se reproduz a 
cada revolução solar, mas esta revolução solar, que 
vocês nomeiam ano 2016, é extremadamente 
importante no que temos que permitir, para alguns 
de vocês, quanto à sua elevação nos domínios da 
Eternidade. 
 

Vocês são cada vez mais numerosos em nos 
perceber, de diferentes maneiras, de diferentes 
modos, mesmo fora dessas luas. Tudo isso resulta, 
vocês sabem, certamente, do desaparecimento dos 
véus que os separavam da Verdade, pela ação da 
Luz. Nossas aldeias são para vocês, em seus 
limites, refúgios de paz, onde vocês podem vir 
limpar-se do que pode parecê-los estar contaminado 
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no seio deste mundo, de tudo o que pode subsistir, 
em sua consciência como em seu corpo, alguns 
elementos, ainda, não iluminados, ou não, 
suficientemente, iluminados. 
 

Então, eu os convido, onde quer que estejam, a 
evocar-nos, especialmente nestas luas novas que 
lhes restam e que nos restam até o final desta 
revolução solar. Vocês encontrarão aí, tanto um 
apaziguamento como uma melhoria, que seja uma 
cura, em seu corpo, em seu Espírito, em qualquer 
nível que seja. Vocês se beneficiarão, nestes 
momentos, dos influxos, eu diria, máximos, da Luz 
vibral no interior de nossos vórtices, em nosso povo, 
em nossas aldeias. Eu os convido então, mesmo se 
vocês permaneçam em espaços fechados como as 
cidades, a conectá-los pelo pensamento, pelo 
coração, à nossa Presença, às nossas aldeias, ao 
que se celebra nestas ocasiões. Nós somos levados, 
para muitos de nós, a encontrá-los, cada vez mais 
facilmente, mesmo em seu coração, mesmo se não 
tenham a oportunidade de se deslocarem 
fisicamente. 
 

Nosso papel, nossa função, se posso dizer, para 
vocês, se revela, talvez, cada vez mais. Lembre-se 
que o importante, não de discorrer, de ver-nos, 
mesmo se alguns de vocês começam a perceber-
nos, mas, bem mais, de sentir-nos, de sentir-nos, eu 
diria, mutuamente, pondo fim a uma separação 
muito antiga, como vocês sabem. Hoje, nossas 
portas lhes são amplamente abertas, as portas de 
nossas aldeias, as portas de nossos corações. 
 



340 
 

Então, eu apenas posso convidá-lo, onde quer que 
você esteja, à serenidade e á paz, nestes dias de lua 
nova, ao recolhimento. Para além mesmo de toda 
procura, a intervenção da Luz será, para vocês, mais 
direta, mais eficaz, mais consciente, mais 
tranquilizadora. Estas ocasiões serão, talvez, para 
alguns dentre vocês, a ocasião de ver e de perceber 
tudo o que estava escondido, ocultado pelas leis do 
confinamento, que era o seu. 
 

Eu os convido, também, se vocês têm a 
oportunidade de se deslocarem, para recolher a 
água próxima a nós. Esta água que está carregada, 
nesse momento, por nossas cerimônias, mas pela 
influência mesma da radiação cósmica, das virtudes 
mais essências para sua harmonia, para seu 
equilíbrio e para sua elevação, que vocês nomeiam, 
eu creio, Ascensão. 
 

Eu gostaria de entregá-los, também, o que já 
mencionei de maneira parcelada a alguns dentre 
vocês, há algum tempo, concernente à utilidade de 
algumas folhas de árvores. Então, é claro, eu sei 
que a estação não se presta totalmente a isto. Mas 
se vocês têm a oportunidade de recolher água 
próximo às nossas aldeias, inclusive eu diria, água 
de fonte, até mesmo sem nossas aldeias, nos dias 
que seguem a lua nova, desde que esta seja 
processada no céu e nos dois dias seguintes, vocês 
podem utilizar esta água. Ela será portadora de 
informação-Luz como nenhuma outra água pode 
fazer, independentemente mesmo, eu devo dizer, de 
nossas cerimônias mensais. 
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O que eu gostaria de acrescentar é que, esta água, 
quando é aplicada sobre a folha de uma árvore, de 
algumas árvores, tem virtudes particulares segundo 
a árvore. Então eu vou, portanto, analisar algumas 
árvores essenciais, mesmo, é claro, se a estação 
das folhagens nomeadas caducas toca a seu fim. 
 

As árvores, vocês sabem, vocês veem, perdem suas 
folhas como todo ano, mas elas ainda podem servir-
lhes se são dinamizadas por esta água particular da 
lua nova. Agora, naturalmente, não é o caso de 
analisar todas as árvores de folhas caducas 
existentes, mas, simplesmente, de dar-lhes as 
árvores mais importantes, em função de seu efeito, 
quando esta folha é aplicada sobre seu corpo, na 
condição de ter depositado, ali, um pouco de água 
da lua nova. Eis aqui as árvores principais e sua 
função, ao nível de suas folhas, aplicadas sobre seu 
corpo de carne. 
 

Nós iremos começar, bem evidentemente, pelos 
carvalhos. O carvalho comum restaura em vocês a 
solidez, a retidão. O carvalho verde tem a 
particularidade de aportá-los, se vocês perdem mais 
fogo vital e vibral, ao mesmo tempo, de restaurar 
sua vitalidade. O sobreiro, quanto a ele, irá permitir-
lhes, sobretudo, tornarem-se, de certo modo, 
invencíveis. Não invencíveis pelo ego, mas, 
invencíveis pela potência da Luz que os cobre, 
então, de uma doçura e de um poder, vindo pôr fim 
ao que pode chocá-los, proveniente, como vocês 
pensam talvez, do exterior de vocês. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caducif%C3%B3lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sobreiro
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Independentemente da estação, que isso seja na 
primavera, que isso seja no verão, que isso seja, 
como agora, em pleno outono, isso não faz 
nenhuma diferença. Então, é claro, existem outras 
árvores. 
 

A nogueira, por exemplo, é uma árvore que pode, 
por suas folhas e nossa água, melhorar tudo o que 
se situa em sua cabeça, tanto ao nível de seus 
pensamentos como, até mesmo, de seu cérebro, em 
suas funções que podem ser deficientes. 
 

O vidoeiro,  que é já tradicionalmente utilizado na 
civilização humana desde longo tempo, permite, 
como vocês sabem, desintoxicar, purificar. O mesmo 
ocorre quando a água é depositada sobre esta folha 
e esta folha é colocada sobre vocês. O lugar, é 
claro, depende da ação. No caso de uma ação mais 
sutil que concirna à sua consciência, então bastará 
colocar esta folha sobre seu coração. Caso se trate 
de restaurar algo ao nível de sua cabeça, a folha, 
embebida na água da lua nova, será colocada no 
topo de sua cabeça. O vidoeiro revivifica. A folha de 
vidoeiro pode ser útil, em caso de inflamação 
localizada também, em qualquer lugar de seu corpo. 
 

Eu os falarei, agora, da folha da figueira que, ela, irá 
permiti-los conectarem-se ao Intraterra, ao núcleo 
cristalino e à sua origem estelar. 
 

A Acer os permite, quanto a ela, ao nível de sua 
folha, aliviar suas dores, quaisquer que sejam. 
Quando há dificuldade em soltar, quando há 
dificuldade em dizer adeus a algo, a alguém, a uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nogueira-comum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vidoeiro-branco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Figueira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acer_(bot%C3%A2nica)
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situação, quando vocês se sentem pesando e 
pesados. 
 

A faia, finalmente, é da mesma natureza que o 
carvalho, embora com uma diferença notável. A faia 
os permite, em sua terminologia, sobrepor, mais 
facilmente, o efêmero e o Eterno, e resolver, às 
vezes, os antagonismos que existem entre a 
consciência que os anima neste corpo e a 
consciência eterna que vocês nomeiam 
Supramental. 
 

Eu os dou, é claro, as folhas de árvores que 
correspondem às funções que podem ser úteis a 
vocês neste período – tão crucial para sua elevação. 
 

Existe outra árvore da qual gostaria de falar-lhes, 
que é a acácia. A acácia, ao nível de sua folha tão 
leve, os permite serem suaves com vocês mesmos, 
de perdoá-los a vocês mesmos. Quando uma 
situação existe, e necessita de um perdão, qualquer 
que seja, de doçura, então coloque umas gotas de 
água sobre esta folha e coloque-a sobre seu 
coração. 
 

Não se trata, é claro, esta tarde, de revelar todas as 
utilidades das folhas de árvores, mas, simplesmente, 
uma vez mais, de especificar as que lhes podem ser 
úteis nestes momentos, neste período. Como você 
sabe, a água da lua nova, dentro de nossas aldeias, 
é sagrada e abençoada na fecundidade, no 
Feminino sagrado, em suas virtudes, que sejam ao 
nível do corpo como ao nível de sua consciência. Aí 
também, esta água, independentemente de qualquer 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A1cia
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folha de vegetal, pode ser bebida, pode ser aplicada 
onde quer que seja sobre o corpo. Ela pode ser 
ingerida, certamente, bebida, ela pode servi-los de 
muitas maneiras. 
 

Você tem, também, a oportunidade de multiplicá-la, 
simplesmente selecionando uma água de fonte 
ligeiramente mineralizada, na qual você irá derramar 
um pouquinho da água dos elfos, se posso dizer, 
para reencontrar as mesmas virtudes nessa água. O 
que será posto em movimento, então, em seu corpo 
e em sua energia, em sua consciência, será 
assimilável ao que podem fazer, por exemplo, os 
gnomos quando você vai vê-los, ao que pode fazer o 
Fogo do Espírito, o Fogo Ígneo, o Fogo do Sol: uma 
regeneração, uma restauração. 
 

O mesmo ocorre, também, com o que vocês 
chamam os produtos da terra, os minerais, os 
cristais. 
 

Os cristais também podem ser molhados ou 
embebidos em sua superfície, pela água da lua 
nova. Isso fará mais que limpar estes minerais, mas 
os colocará em ressonância direta com sua memória 
do fogo. Vocês sabem, todos os cristais da terra 
passaram pela prova do fogo e levam neles a 
memória desse fogo original. Quando parecê-los 
perder o Fogo, perder a jovialidade, peguem um 
cristal, qualquer que seja, e molhe-o com nossa 
água, vocês constatarão, muito rapidamente, os 
efeitos. Os efeitos habituais que vocês talvez 
conheçam de alguns minerais, serão mais que 
decuplicados. Eu os convido a fazer, simplesmente, 
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a experiência, e a constatar, por vocês mesmos, o 
que acontece. 
 

Isso, é claro, está destinado ao período presente, 
mas também, eu diria, no futuro, quando não haja 
mais acesso, sobre esta terra, a seus meios 
tecnológicos, a seus meios e a seus circuitos de 
tratamentos habituais. Mantenham isso em um canto 
com vocês, porque, talvez, vocês necessitarão 
depois destas luas novas. Isso lhes será de uma 
grande utilidade. Experimente. 
 

Eu voltarei para a próxima lua nova a fim, eu espero, 
de poder responder às suas perguntas, que 
concirnam, tanto aos seus distúrbios como a outras 
árvores. Eu lhes dei, especificamente, estas árvores, 
porque são comuns e porque têm as virtudes, eu 
diria, orgânicas. E poderia dá-los, também, por 
exemplo, a árvore que corresponde a cada uma das 
Estrelas ou potenciais espirituais, dos quais nós 
somos todos portadores. Isso será feito em um 
tempo posterior, se há perguntas com respeito a 
isso. 
 

Como sempre, eu os deixo viver isso, experimentar 
isso, por vocês mesmos, e perceberem, por vocês 
mesmos, o que acontece então. 
 

Nós, povo dos elfos, os revelaremos, tanto quanto 
possível, muitas de nossas práticas, de nossos 
costumes, que são, doravante, aplicáveis do mesmo 
modo a vocês. Vocês descobrirão, então, a 
verdadeira medicina, aquela que não necessita fazer 
extrações de sustâncias químicas, mas que toma a 
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integridade da potência oferecida pela mãe 
natureza. Vocês sabem, pertinentemente, a árvore é 
o intermediário perfeito entre o céu e a terra. Suas 
raízes estão na terra, suas folhas se nutrem da Luz. 
A árvore não se move, ela não se inclina, ela 
oxigena o planeta, dá-lhes o ar, dá-lhes sua casca, 
dá-lhes sua solidez. O mesmo se aplica em uma 
utilização interior e não mais exterior. 
 

Eu revelarei tudo isso, certamente, dentro de quatro 
semanas, por ocasião da lua nova, ou, em outro 
momento, se você não está entre nós. E lhes 
revelarei, depois desta lua nova próxima, os 
elementos essenciais para o fim de seu ano, que 
lhes permitirá realmente estar preparado. 
 

Aqui está a ajuda que lhes queriam aportar os elfos, 
neste período que, creio eu, é frequentemente 
nomeado pelos Arcanjos, o último Face a Face, o 
Face a Face individual, antes do Face a Face 
coletivo e último. Estejam seguros de nossa 
presença, de nosso serviço, de nossa devoção, de 
nosso Amor comum e recíproco. 
 

Se isso interessa a alguns dentre vocês, e se temos 
o tempo para isso em minha próxima visita, eu diria 
que isso não os servirá necessariamente, mas que, 
talvez, satisfará certa forma de curiosidade de 
conhecer nossos modos de vida, nossos costumes, 
nosso modo de proceder, e quais são nossas 
ocupações, se, no entanto, há questionamentos com 
respeito a isso. Enquanto isso, eu posso apenas 
lhes desejar uma plena e total lua nova, uma noite 
de regeneração, e de ressurreição. 
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Em nome de todo o povo de Eridan, eu lhes 
transmito a saudação dos elfos, eu lhes transmito 
nossas bênçãos e nosso Amor. 
 

Eu agradeço por sua escuta, e agradeço por sua 
leitura. E mesmo se vocês não conhecem nossos 
nomes, onde quer que estejamos pelo mundo, hoje, 
inclusive nas cidades, apesar de toda contaminação 
que se encontra ali, podemos ir para falar-lhes, 
interiormente, em seu coração. Isso também é muito 
novo. Até agora, como sabem, os elfos permanecem 
com um instinto gregário muito forte, gostamos de 
ficar em nossa casa. Alguns de nossos elfos gostam 
de viajar, então, nós os chamamos os elfos 
viajantes, que se deslocam de aldeia a aldeia. Eles 
são muito pouco numerosos porque devem seguir, 
como vocês sabem, as linhas que ligam nossas 
aldeias, as linhas élficas. Mas hoje, a partir desta lua 
nova, teremos muito mais facilidade, inclusive para 
nos afastarmos destas linhas élficas, a fim de 
unirmo-nos em seu coração, diretamente, se, 
contudo, vocês sentem a necessidade, a utilidade. 
Se vocês necessitam de nossa ajuda, de nossa 
presença, de comungar conosco, então vocês 
encontrarão sempre um elfo preparado para visitá-
los. Mesmo que vocês não nos vejam, vocês nos 
sentirão, e, sobretudo, vocês comprovarão os 
efeitos. 
 

Nós saudamos ao conjunto do povo da Terra. Muitas 
surpresas vão manifestar-se para muitos que, ainda, 
não tinham acesso, de maneira plena e total, às 
nossas trocas, porque os tempos chegaram de abolir 
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todas as fronteiras e todas as distâncias entre os 
povos da natureza e o povo da Terra, vocês 
humanos. 
 

Eu pararei aqui o que tinha para dizer. Eu lhes 
desejo ótimos encontros conosco, onde quer que se 
situem, nos limites de nossas aldeias, mas, também 
em seus corações. Nós temos tantas comunhões, se 
posso dizer, atrasadas, temos tantas coisas para 
trocar pelo coração. 
 

Eu sou Eriane, e honro sua Presença. 
 

 

...Silêncio … 

 

 

Eu lhes digo, então, até muito em breve, em nome 
do povo dos elfos. A cada um de vocês, eu os 
abençoo, eu acolho com respeito sua benção. 
 

 

...Silêncio … 

 

 

Eu me retiro agora e lhes digo, para muitos de 
vocês, até muito em breve e adeus. 
 

 

...Silêncio … 

 

 

Meu esposo acaba de me dizer que esqueci de falar-
lhes de uma árvore, eu lamento. Trata-se da faia 
vermelha. Se vocês têm a possibilidade de ter em 
seu ambiente uma faia vermelha, então colha suas 
folhas, porque elas permitirão, com nossa água ou 

http://planfor.fr/Donnees_Site/Produit/HTML/po_Fagus%20sylvatica%20purpurea.htm
http://planfor.fr/Donnees_Site/Produit/HTML/po_Fagus%20sylvatica%20purpurea.htm
http://planfor.fr/Donnees_Site/Produit/HTML/po_Fagus%20sylvatica%20purpurea.htm
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sem nossa água, aliás, para esta faia em particular, 
viver o Espírito com mais facilidade. Desta vez, eu 
me retiro. 
 

 

* * * 
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