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MA ANANDA MOYI: O FOGO VIBRAL 

 

Eu sou Ma Ananda Moyi. 

Irmãos e irmãs na carne, façamos um instante de comunhão e de silêncio, antes que eu me exprima sobre 

o Fogo Vibral. 

… Silêncio… 

Bem amados irmãos e irmãs, permitam-me, primeiro, lembrá-los de que, há numerosos anos, eu me 

exprimia sobre a reversão da alma e a diferença que podia existir quando a alma está voltada para a 

matéria e quando a alma está voltada para o Espírito. 

Eu exprimi, também, certo número de elementos concernentes ao Fogo e à diferença entre a energia vital 

e a energia vibral. 

Permitam-me, hoje, completar isso. 

Eu gostaria de falar-lhes das ações produzidas, nesse momento, pelo Fogo Vibral. 

Para isso, convém lembrar de que, em todas as tradições e em todas as origens de irmãos e irmãs que 

viveram esse processo, há uma constante. 

É a descrição de um fogo devorador, de um fogo de Amor que consome, sem queimar, e que apaga tudo o 

que não é o Amor, e atrai, de maneira irresistível, para o Absoluto, a Infinita Presença e o Amor indizível 

que se nomeia Cristo, Krishna ou a Fonte. 

O Fogo Vibral transmuta, totalmente, as estruturas ilusórias do ego e as estruturas energéticas sobre as 

quais se apoiam o corpo físico e o corpo em manifestação nesse mundo. 

Então, isso foi descrito de inumeráveis modos, como um transporte para os domínios de Deus, como um 

contentamento infinito que faz com que esse corpo não tenha mais qualquer consistência ou, então, uma 

consistência ainda mais intensa, mas isso em nada muda o fogo que se desenrola no interior da 

consciência, mas, também, no coração das células, no coração do coração. 

O Fogo Vibral é um fogo de Amor inextinguível, que chama sempre mais Amor, sempre mais Luz, 

sempre mais esse sentimento de consumir-se e de ser elevado para onde não existe qualquer questão, para 

onde tudo é resposta e tudo é evidência. 

Assim é a ação do Fogo Vibral em sua fase final, não mais, unicamente, o Fogo Vibral da alma revertida 

que vem pôr fim ao fogo vital, aos impulsos do ego, aos medos do ego, mas que vem, literalmente, 

consumir esse ego, para que ele não seja mais o mestre a bordo, mas, sim, que a Inteligência da Luz e 

seus representantes estejam ativos em vocês, porque é, também, o que vocês são. 

Hoje, o Fogo Vibral manifesta-se em vocês, pela ativação importante das Portas estelares situadas em seu 

corpo, mas, também, ao nível de suas Estrelas de sua cabeça. 

Eu não voltarei a isso, porque isso foi abundantemente descrito e comentado. 

Eu tenho, simplesmente, a dizer-lhes que, hoje, as partículas adamantinas propagadas sobre a Terra, 

propagadas a partir do núcleo intraterrestre, doravante, atingiram um limiar. 
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Esse limiar é aquele da revelação que vem queimar o conjunto de véus que os privavam da verdade, não 

mais, unicamente, ao nível individual, mas, bem mais, na escala do conjunto desse planeta e desse 

Sistema Solar. 

Existem, é claro, diferentes elementos físicos misturados a esse fogo do céu, a esse batismo no Espírito 

Santo, que os leva a recuperar a visão eterna e a vivência de sua Eternidade, que põe fim à ilusão sob 

qualquer forma que seja e que provoca o desaparecimento dessa dimensão nomeada terceira dimensão. 

Então, é claro, esse Fogo, para aquele cujo coração está pronto para ouvir o canto do Amor, é uma 

consumação a nenhuma outra similar, um Amor continuamente renovado que se manifesta, certamente, 

de momento, já, ao nível de seu corpo, sob a forma de golpes de agulhas, de dores que sobrevêm de 

maneira inesperada e fugaz, em diferentes lugares de seu corpo. 

Isso se acompanha, também, pelo sentimento – e vocês o vivem – como eu o vivi, em meu tempo de 

encarnação, um sentimento de densidade ou de leveza, mas que se arrasta para fazer desaparecer, de 

algum modo, a consciência. 

Não há néant, exceto para o ego; há o Fogo do Amor, há esse calor que não queima e que, no entanto, 

consome tudo o que não é a Verdade. 

Isso se chama o contentamento, isso se chama a Morada de Paz Suprema, e é isso que os levará a viver o 

que foi nomeado de os três dias ou a estase. 

Assim, o Fogo Vibral é um fogo que vem pôr fim à ilusão, pela graça do Amor e a verdade da Luz, que 

não se embaraça com qualquer consideração que exista em um âmbito social, moral ou afetivo de quem 

quer que seja nessa Terra. 

Assim, portanto, o Fogo Vibral revela-se, de momento, através de algumas irradiações recebidas do Sol 

Central, do Sol, ou do conjunto da Confederação Intergaláctica que foi acrescentada a partir da liberação 

da Terra de suas irradiações de fogo que vem do núcleo cristalino da Terra, que faz cantar a Terra e que 

ressoa em seus ouvidos o canto da Liberdade e da esperança da Eternidade. 

Regozijem-se, porque isso se vive nesse momento. 

A preparação foi, por vezes, rude e intensa, mas sempre guiada pela sede de Amor, a sede de Verdade e a 

sede de seu ser profundo. 

Hoje, isso se concretiza e isso se traduz, em seu corpo, em sua alma, se ela existe ainda, mas, também, em 

sua consciência, como um fogo irresistível que queima tudo, em sua passagem, que não é do Amor, que 

apaga as feridas, que transcende a memória da pessoa, que os faz reencontrar a memória da Eternidade 

com mais ou menos acuidade, como vocês já o vivem, pela revelação de suas linhagens, pela percepção 

dos Triângulos elementares, pela percepção de nossas Presenças ao seu lado ou em seu coração. 

Isso, vocês têm vivido por experiência, isso vai tornar-se, cada vez mais, eu diria, sua realidade 

quotidiana, transcendental e luminosa. 

Mas, para isso, é preciso aceitar deixar queimar, pelo Fogo do Amor e pelo Fogo Vibral, tudo o que não é 

eterno, tudo o que não concerne, em nada, à verdade da Eternidade e à verdade do Amor. 

Não há outra condição que não essa rendição sem qualquer condição de sua natureza ilusória e efêmera à 

sua Eternidade e à sua Verdade que vocês são. 

Assim, portanto, o tempo dos apegos está resolvido e acabado. 
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O tempo dos temores será, ele também, absorvido pelo Fogo Vibral do Amor que impacta seu corpo e, 

também, sua consciência, o que lhes dá a viver essa aproximação do indizível, da Verdade Nua e sem 

véu, o que é está além da Luz, o que é o Absoluto e a a-consciência. 

Cada um de vocês viverá, quer queira ou não, esse Fogo Vibral. 

Aquele que estiver em adequação com as próprias expectativas, as próprias esperanças e o próprio estado 

de consciência ou estiver em oposição porque, em si, existem, ainda, apegos, existem, ainda, temores, 

existem, ainda, dúvidas. 

Contudo, essas dúvidas apagar-se-ão, mesmo se elas restem, progressivamente e à medida da instalação 

desse Fogo Vibral, o que os faz consumir-se de Amor e esquecer-se de tudo o que não é esse Amor. 

Assim se encontra a Graça, assim se encontra o estabelecimento da Paz na Morada suprema, que 

conduzirá, em um tempo curto, ao seu estado de estase, tal como foi definido e profetizado há tempos 

muito antigos. 

Lembrem-se de que, em tudo isso, só é importante o Amor, só é importante o fogo percebido e a 

consumação do que deve consumir-se. 

O resto é apenas resistência, o resto é apenas medo e o resto nada tem a ver com a alegria da Eternidade. 

Assim, o Fogo Vibral vem convidá-los à Alegria, aquela que não conhece nem descanso e que pode 

apenas crescer, em companhia de Cristo, de Krishna ou de Kali, ou de qualquer outra imagem presente 

em sua consciência. 

Vocês transporão, então, as algumas portas que não ousaram transpor ou para as quais vocês não ousaram 

manter uma distância demasiado importante entre o que vocês são e a realidade desse mundo. 

Tudo isso vai apagar-se, pouco a pouco; tudo o que parecia, até o presente, vital e indispensável, não será 

mais concernido pelo estado de seu coração, pelo estado do que vocês são nesse mundo. 

Assim, portanto, não há preparação mais importante do que deixar cair as últimas barreiras, as últimas 

dúvidas, as últimas hesitações, para mergulhar, diretamente, e de braços abertos, no coração do Amor, no 

coração do Fogo Vibral, para que ele, por sua Inteligência, coloque-os, eternamente, na Alegria suprema 

do que vocês são, e não mais no que vocês creem ser ou projetaram nesse mundo ou, mesmo, realizaram 

nesse mundo. 

A Liberação e a Liberdade são nosso estado natural. 

Alguns de vocês o viveram e, outros, não ainda, mas isso não tem mais qualquer importância. 

Porque aquele cuja alma está pronta, mesmo se não tenha havido, em sua vida, elementos determinantes, 

ou seja, se sua alma já esteja voltada para o Espírito, mesmo se não há, em si, qualquer capacidade nem 

qualquer vivência específica, viverá, de repente, de uma só vez, a revelação da consumação de Amor. 

Assim, portanto, cada um, nessa Terra, entre vocês todos, irmãos e irmãs encarnados, viverá a exata 

retribuição de sua consciência nesse mundo, de suas crenças residuais ou de seu Amor, tal como vocês 

ousaram manifestá-lo e não, unicamente, parecer em sua vida. 

É claro, nós jamais lhes escondemos, umas e outras, assim como os Anciões e os Arcanjos, que isso 

passava por certo número de eventos já bem presentes na superfície dessa Terra, mas que são, em 

definitivo, apenas o resultado do estabelecimento da Eternidade e do desaparecimento da ilusão e do 
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confinamento, não mais, unicamente, para aqueles de vocês que o viveram, mas para o conjunto da 

humanidade. 

Porque nada poderá subtrair-se do Fogo Vibral, onde quer que esteja situado na superfície dessa Terra, 

nas entranhas da Terra, como nos céus, como em todo esse Sistema Solar. 

O que se revela e o que vem é apenas o Amor o mais puro e a expressão da Fonte original do Amor que 

se apoia no Absoluto, nos quatro Cavaleiros, o que lhes dá a viver o que há a viver, no equilíbrio o mais 

exato para vocês, no que é necessário e imparcial para vocês, no que vocês creem ser ou no que vocês 

são, verdadeiramente. 

Isso se desenrola agora. 

Como vocês o sentem, os contatos entre as dimensões são, portanto, cada vez mais fáceis, a partir do 

instante em que vocês deixam os atributos do efêmero, para deixar eclodir e manifestar-se os atributos 

eternos de seu esplendor. 

Assim, eu os convido a deixar trabalhar o Fogo Vibral, o que quer que ele revele, o que quer que ele 

consuma, o que quer que ele faça aparecer em suas vidas e em sua consciência, qualquer que seja a 

natureza do que se manifeste, retenham, sobretudo, que aí se encontra o Amor e em nenhum outro lugar. 

E não há melhor lugar que o seu, nas situações que você vive, nas circunstâncias que você vive, para 

viver esse momento privilegiado da revelação da totalidade do Espírito Santo para o conjunto da 

humanidade. 

Então, é claro, você sabe que haverá, naquele momento, a noção de choque da humanidade, não mais ao 

nível individual, mas, bem mais, ao nível coletivo. 

É aí que sua presença amorosa será a mais indispensável, não para a Terra, mas para aqueles que farão 

parte de seu ambiente. 

Porque, naquele momento, ninguém poderá pôr em dúvida o que você disse, o que você viveu e o que 

você manifesta, hoje. 

Não haverá mais tempo para as dúvidas, simplesmente, porque não haverá mais véus e cada um verá, 

quer queira ou não, o que ele é, o que é o outro, o que é a Terra, o que são as outras dimensões, o que são 

os demônios e o que são os anjos. 

Tudo isso aparecerá a você e, de sua reação, resultará ou não uma modificação de seu agenciamento de 

consciência, o que lhe dá a viver a fase que sucede o período dos três dias que não é outro que não o 

cumprimento do conjunto de profecias dadas sobre essa Terra, há tempos imemoriais. 

Lembre-se de que, em tudo isso, só o Amor é seu salvo-conduto, porque ele é sua natureza. 

Lembre-se, também, de que o Fogo do Amor não se embaraça com qualquer consideração pertencente ao 

efêmero, com o que você deve ter feito malabarismos, uns e outros, em função de suas responsabilidades, 

de seus pesos e de suas liberdades será dissolvido, aí também, o que lhe dá uma margem de manobra bem 

mais importante do que o que você esperava ou teria podido pensar possível até agora. 

Mais nenhuma máscara poderá ser portada, nada mais poderá ser escondido, a Verdade aparecerá a você, 

cada vez mais nua, no Fogo do Amor, no Fogo da Verdade, nesse Fogo Vibral. 

O Fogo Vibral consome, mas não provoca qualquer sofrimento. 
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Essa consumação é uma embriaguez, no sentido o mais nobre, ou seja, o contentamento absoluto da 

Morada de Paz Suprema, na qual nada pode mais vir modificar o que se estabelece naquele momento. 

Não haverá mais, então, qualquer meio de voltar ou de dar, novamente, meia-volta. 

Assim, cada um fixar-se-á, realmente, no que é, e não em suas dúvidas ou no que ele hesitou. 

Isso permitirá viver, durante um período ulterior a esses três dias, o que foi nomeado de cento e trinta e 

dois dias, o que lhe dá a controlar e a trabalhar nessa Terra em sublimação, quando da passagem dela, 

concreta e física, da terceira à quinta dimensão. 

É claro, vocês serão prevenidos, uma vez que os véus tiverem desaparecido. 

Isso aparecerá claramente a você, ao mesmo tempo no céu, ao mesmo tempo nos olhos de uns e dos 

outros, mas, também, no canto da Terra e do Céu, no comportamento dos animais e dos vegetais, que em 

nada corresponderá do que vocês conheceram até agora. 

Isso, você acolherá no contentamento e com amor, com a certeza inabalável não mais de sua pessoa, mas 

da realidade da revelação da Luz agora evidente e cada vez mais manifesta. 

Tudo o que se opuser a essa Luz, de um modo ou de outro, ver-se-á forçado ou a render-se à Luz, no 

sacrifício do Si, ou a trabalhar para resistir à Luz. 

Mas ninguém pode resistir à Verdade, ninguém poderá resistir à Luz, mesmo aqueles que a ela se opõem. 

Então, naquele momento, o Fogo Vibral poderá tomar o aspecto de um fogo vital, de elementos que se 

manifestam sob a forma de raiva, de cegueira, em suma, todos os sinais da loucura para aqueles que não 

estão ancorados na própria Eternidade. 

Isso não é nem uma punição nem uma retribuição, mas o único modo que tem o Fogo Vibral de vir 

superar o fogo vital existente assim que haja a mínima predação, o mínimo medo. 

Assim, essa consumação poderá ter, por alguns ângulos, aspectos dolorosos para alguns de vocês, e esse 

aspecto doloroso acompanhar-se-á, ao mesmo tempo, do acesso à Verdade do coração, o que lhes põe em 

equilíbrio o aspecto sofrimento e o aspecto contentamento. 

Tornar-se-á, então, para vocês, cada vez mais evidente escolher entre a dor e o contentamento, para viver, 

de maneira bem mais calma e bem mais exata o Fogo do Amor, o Fogo Vibral da Verdade. 

Nisso, inúmeros de vocês têm sido preparados interiormente, com vivência, já, de estados de consciência 

que correspondem à aproximação do Amor total e do Amor em sua nudez. 

Alguns de vocês ali se estabeleceram, outros, hesitaram. 

Hoje, não falamos mais de experiências, mas de concretização e de manifestação, em sua ilusão, da 

totalidade do Amor. 

As partículas adamantinas não lhes aparecerão, unicamente, em alguns lugares ou em alguns momentos, e 

tornar-se-á um fenômeno mais constante que se traduz por uma brancura não habitual, quer seja dos 

astros, quer seja das estrelas, quer seja da lua, mas, também, nessa Terra. 

Vocês se aperceberão de que inúmeros irmãos e irmãs estarão cobertos como de uma película, branca ou 

dourada, que corresponde à acumulação das partículas adamantinas e que dão um corpo brilhante nessa 

carne. 

A consumação produz-se assim. 
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O Fogo do Amor produz uma carne inextinguível, mas vivida, eu os lembro, sem sofrimento, mas no 

maior dos contentamentos. 

O Fogo Vibral é, portanto, o agente do contentamento. 

Ele vem pôr fim às ilusões, ele vem pôr fim à alma, se isso é desejável, ele vem transmutar o que pode 

restar, ainda, como resistências ou reticências no interior de suas estruturas. 

Mas lembrem-se de que o Amor, quaisquer que sejam as aparências, o que quer que se produza, é a única 

realidade. 

Nesses tempos, vocês apenas poderão apoiar-se no Amor, aquele que emana de seu coração, aquele que 

emana de sua Presença, nada mais será necessário do que ele. 

Porque é a partir dele, desse coração e desse Amor, a partir desse Fogo Vibral que o conjunto de decisões 

que lhes concerne será tomado pela Inteligência da Luz quanto ao seu posicionamento, quanto à sua 

evocação ou quanto à sua terminação desse ciclo humano. 

Seja como for, o único modo de preparar isso é vivê-lo, já, em sua integralidade, pela graça de Cristo, 

pela graça do Espírito do Sol e pela graça do Coro dos Anjos, o que lhes dá a viver o estado de graça 

total, aquele que não se embaraça com qualquer consideração concernente à pessoa que vocês são nesse 

mundo. 

Isso se produz, agora e já, por pequenos toques, para alguns de vocês, nos momentos em que vocês 

desaparecem, mesmo se não tragam qualquer lembrança disso, exceto o fato de sentir-se perfeitamente 

bem. 

A consumação pelo Fogo Vibral traduz-se, também, como vocês já constataram, por pequenos toques, por 

uma modificação fundamental de seus interesses, de suas necessidades, quaisquer que sejam. 

Há, efetivamente, numerosos reposicionamentos que se produzem para ajustá-los ao mais próximo da 

Verdade que vocês têm a viver, que os faz, por vezes e leva-os, por vezes, a resolver algumas coisas nas 

quais havia compromissos ou comprometimentos. 

Ninguém poderá trapacear com a Verdade, porque ninguém terá vontade de trapacear com a Verdade. 

O que era a norma nesse mundo tornar-se-á anormal e será visto. 

O que se tornará normal é o que a humanidade não mais acreditou, do que a humanidade afastou-se, não 

por sua responsabilidade, mas, bem mais, devido, mesmo, ao confinamento. 

Assim, portanto, não vejam nem retribuição nem recompensa, vejam, simplesmente, o estabelecimento da 

Graça com a maior das facilidades ou, então, com algumas facilidades. 

Mas a Inteligência da Luz é cada vez mais intensa e cada vez mais evidente. 

Ela lhes dará, então, a viver, momentos de Amor, lufadas de Amor que vocês não poderão confundir com 

nada mais, mesmo o mais belo dos amores existente entre dois seres ou entre uma mãe e seu filho. 

Naquele momento, vocês experimentarão, em cada célula de seu corpo, o Fogo do Amor, o Fogo da 

Verdade, a ação do Fogo Vibral, a ação da Luz despojada de todos os seus artifícios e de todos os seus 

véus. 

Isso se produz já, agora, mas isso nada é em relação ao que se produzirá nos dias, nas semanas que devem 

escoar-se durante esse verão [inverno no hemisfério sul]. 
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Vocês são, portanto, convidados a implorar, sem pedir, a graça da Luz, a Inteligência da Luz, em cada 

parcela e cada parte de sua vida, para, agora e já, aclimatar-se ao contentamento e à felicidade eternos. 

Aí se encontra a Verdade. 

Ao afirmar essa Verdade, todas as outras verdades ditas «relativas» desaparecerão de seus campos de 

consciência, como se jamais tivessem existido. 

Tudo a que vocês seguram ser-lhes-á mostrado nas relações e nos apegos. 

A partir do instante em que vocês tenham trabalhado com o coração, quer seja pelas palavras, pelo olhar 

ou pelas ações, isso, também, ser-lhes-á mostrado, de maneira muito clara, sem qualquer discussão 

possível, sem qualquer interrogação possível. 

Assim é a ação do Fogo Vibral, que ativa, doravante, o conjunto de suas Portas, o conjunto de seu veículo 

de Existência, mas, também, o conjunto de sua consciência expandida ou supraconsciente, que lhes dá 

acesso a coisas que vocês não terão, mesmo, suspeitado anteriormente, e que, no entanto, nada 

representam, eu repito, em relação ao Fogo do Amor, a essa consumação que se produzirá paralelamente 

a isso. 

O Fogo do Amor chama o Fogo do Amor. 

O Amor chama sempre mais Amor. 

O Amor é um estado que transcende todos os outros estados. 

O Fogo Vibral é a Inteligência da Luz em ação nas estruturas efêmeras de seus corpos. 

Isso, compreendam-no, mas, sobretudo, vivam-no, porque é apenas vivendo-o que vocês podem 

apreender o alcance dessa consumação e a graça dessa consumação. 

O Amor é um Fogo devorador, que não deixa lugar para nada mais, porque ele é o que sustenta o 

conjunto dos mundos, porque ele é o que sustenta o conjunto de consciências, em qualquer dimensão que 

seja. 

Qualquer que seja a transformação desse corpo, isso não terá, para vocês, naquele momento, mais 

qualquer importância. 

Isso não é uma renúncia, mas, sim, uma real transcendência da ilusão para a Verdade, que os despoja, ao 

mesmo tempo, de seus envelopes sutis efêmeros, de seu corpo causal, de sua alma, talvez, para juntar-se 

às esferas eternas da Fonte, do Absoluto, de suas origens estelares. 

Assim, portanto, nessa Terra, inúmeros irmãos e irmãs viverão elementos que, em um primeiro tempo, 

poderão aparecer-lhes diametralmente opostos. 

Um sofrerá, o outro estará no contentamento. 

Mas cada sofrimento conduz, do mesmo modo, ao contentamento, é o que é necessário queimar, para 

despojar e retirar tudo o que não tem lugar de ser na presença de Cristo e na presença da Luz. 

É claro, o Fogo vibral tocará, também, o conjunto de estruturas da Terra, sob um aspecto, certamente, 

mais condensado e mais concreto do que o que vocês viverão, ainda, em suas estruturas efêmeras. 

Porque é o mesmo para as estruturas efêmeras, construídas sob as regras e as leis do efêmero e que nada 

aportam à Eternidade. 
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Assim é do conjunto de suas organizações; assim é do conjunto de seus governos e daqueles que os 

escravizavam até agora, falando-lhes a linguagem da liberdade, da igualdade, da fraternidade e que, no 

entanto, representam exatamente o inverso dos valores do Amor, do amor da Liberdade, da Liberdade do 

Amor, da fraternidade do Amor e do amor da fraternidade, mas, também, da igualdade do Amor, que 

nada tem a ver com a igualdade em um mundo no qual não pode existir qualquer igualdade. 

Cada consciência, cada forma, cada ser tem, exatamente, à sua disposição, a mesma quantidade, o mesmo 

lote de Amor e o mesmo Fogo de Amor. 

Não pode ser de outro modo, de um extremo ao outro das dimensões, de um extremo ao outro das 

dimensões e dos sistemas criados, qualquer que seja sua dimensão, exceto, é claro, e vocês sabem disso, 

pelos sistemas solares que foram confinados até agora. 

Então sim, eu lhes anuncio, como Estrela AL: o Fogo do Espírito, o Fogo Vibral revela-se, doravante, de 

maneira extensiva sobre a Terra e não mais por pequenos toques, mas, também, no conjunto de suas 

estruturas efêmeras, o que lhes dá a atravessar ou resistências ou alívios, mas, tanto em um caso como no 

outro, a finalidade disso é a consumação de Amor. 

Não percam, jamais, isso de vista; não percam, jamais, isso de sua inteligência. 

Vão além das aparências, mergulhem, cada vez mais profundamente, nesse Fogo do Amor, porque é nele 

que se encontra a regeneração, porque é nele que se encontram a beleza, a bondade e a benevolência. 

Não há alternativa, há uma única solução, há uma única possibilidade, aquela de ser liberado, não há 

outra. 

É claro, e assim como eu disse, a liberdade, nesse mundo, tal como é proclamada e declamada, nada tem a 

ver com a liberdade da consciência. 

A liberdade do corpo, a liberdade dos pensamentos, a liberdade das leis, de estabelecer leis, é da 

competência do humano, mas a liberdade do Amor nada tem a ver com a organização social e esse 

mundo. 

Isso vocês têm vivido por pequenos toques, é tempo, agora, de terem-se em pé, ousar ser, ousar, 

realmente, deixar aparecer o que deve aparecer de seu coração, de seu olhar e de suas mãos. 

Assim, despojado de todo julgamento, no Fogo do Amor e no Fogo Vibral, você será ajudado, de maneira 

considerável, não, unicamente, por nossas Presenças, não, unicamente, por sua Presença, mas, realmente, 

pelo que nós nomeamos a Inteligência da Luz, porque a Luz conforma-se, exatamente, à sua consciência, 

exatamente, doravante, aos seus pensamentos, exatamente, agora, às suas manifestações nesse mundo 

como na Eternidade. 

Não há mais meio de evitar, de retardar, de adiar; não há mais meio de esperar, há apenas o tempo de 

viver a verdade do Fogo Vibral e de deixar-se levar pela graça do Amor, na qual está nossa Eternidade. 

Nada opor, nada procurar, nada justificar, nada projetar. 

Apenas estar aí, instalado no Coro dos Anjos, no Espírito do Sol, acompanhado de Cristo e do conjunto 

de Arcanjos, do conjunto de Estrelas e do conjunto de Anciões, que lhe dão a viver nessa ronda que nada 

de tudo isso é separado de você e que tudo isso, em definitivo, é portador apenas da mesma verdade do 

Amor e que apenas o olhar separado e isolado tinha manifestado e criado em seu exterior, porque tudo 

está em você. 
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Nós todos temos dito isso, uns e outros, em qualquer século que tenhamos vivido: a única realidade pode 

apenas estar em você. 

Ela não pode ser visível ao nível dos sentidos, tal como você os conhece. 

Ela não pode ser calculada pelas leis desse mundo. 

Ela pode apenas ser evidência, que se descobre e que se nutre dela mesma, em um Fogo de Amor e um 

braseiro que não conhece qualquer limite, na Alegria, no desdobramento, como no Absoluto. 

… Silêncio… 

O Fogo Vibral, pela Luz atuante do Amor, dar-lhes-á a ver, também, muitos elementos pertencentes não 

ao efêmero, mas à Eternidade, no que concerne ao que é o Amor, não nas projeções, mas na realidade da 

vivência, dar-lhes-á, também, a ver o que não pôde ser resolvido até agora e que deverá aliviar-se e 

apaziguar-se antes do Apelo de Maria. 

Tudo isso se produz durante este período deste verão [inverno no hemisfério sul], tudo isso se produz 

nesse momento. 

Há, a cada minuto, e a cada sopro de sua vida, doravante, de uma maneira ou de outra, um apelo da Luz. 

Esse apelo da Luz incessante transformar-se-á, pouco a pouco, nesse braseiro de Amor, nessa 

consumação que virá apagar todo lamento, toda recriminação, toda questão, toda interrogação, mas, 

também, toda ilusão. 

Aliás, apenas haverá certeza nesse Fogo que os consumirá e que já os consome. 

O resto não poderá opor-se, nem mesmo explicar o que quer que seja na intensidade de sua vivência, que 

os estabelece na Morada de Paz Suprema. 

Os povos de outras dimensões aparecerão aos seus olhos de carne, bem antes que eles se fechem na 

realidade desse mundo. 

Numerosos irmãos das estrelas, numerosos povos presentes na superfície de sua Terra e que lhes eram 

desconhecidos aparecerão a vocês. 

O Fogo do Amor os consumirá ou os atrairá a vocês, a partir do instante em que houver ressonância. 

Então, não se surpreendam com contatos que começam a estabelecer-se entre vocês e os povos dos 

elementos. 

Não se surpreendam de conversar, quer seja com Maria, com Cristo, com Miguel ou com qualquer outra 

entidade. 

Nada temam, porque a intensidade da iluminação do Fogo Vibral do Amor não poderá deixar qualquer 

dúvida sobre uma possível falsificação ou uma identidade falsa, porque aquele que se exprimir em vocês, 

em seu ouvido como em seu coração, apenas poderá dizer a Verdade. 

Assim, vocês o reconhecerão nesse Fogo Vibral, vocês se reconhecerão do mesmo modo. 

… Silêncio… 

No princípio era o Verbo. 

O Verbo fez-se carne. 

O Verbo escreve-se em legras de fogo, que esculpem a Vida a partir do plano dos Quatro Vivos. 
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A alma, se ela existe ainda em você, apenas pode ser preenchida de felicidade, ou de terror, se, contudo, 

ela recusa a dimensão do Espírito. 

O que quer que seja, o Fogo Vibral aportará uma revolução interior, quaisquer que sejam suas escolhas, 

quaisquer que sejam suas decisões porque, nesse nível, também, você é inteiramente livre de tornar-se o 

que você é ou de permanecer na ilusão do parecer. 

Não haverá outra escala de julgamento que não sua própria medida de Amor para consigo mesmo e para 

com a Verdade. 

… Silêncio… 

Lembre-se, também, de que nos momentos em que a Luz chamar você, que nos momentos em que o Fogo 

Vibral interpelar você, convém fazer o silêncio, cada vez mais, para recolher e acolher as Presenças e essa 

Inteligência, para pôr a nu o coração, para deixar trabalhar sua Merkabah interdimensional, para começar 

a reunir a Merkabah interdimensional coletiva que você viverá sem procurá-la, pelo que eu nomearia uma 

afinidade vibratória natural oriunda, ao mesmo tempo, de suas linhagens, de suas origens estelares, mas, 

também, do que lhe resta a realizar na superfície desse mundo nesses tempos. 

Lembre-se, também, enfim, de que isso acontece imediata e instantaneamente, e põe fim à ilusão do 

tempo também, a partir do instante em que a Inteligência da Luz e o Fogo Vibral trabalham em você, na 

intimidade de suas células, na intimidade de sua consciência. 

Aí, também, encontra-se a humildade e a grandeza do que você é. 

Lembre-se, também, de que, em você, o Coro dos Anjos e o Espírito do Sol estão aí. 

Eles são você, como você é eles. 

Você pode apoiar-se neles, porque eles têm a inteligência necessária de ordenar, de agenciar sua 

liberdade, para não mais ser preso, de maneira alguma, pelos véus ilusórios desse mundo. 

O Coro dos Anjos e o Espírito do Sol que participam, é claro, do que eu lhes dou hoje, bem além de 

minhas simples palavras, bem além de nossa Presença comum. 

… Silêncio… 

Lembre-se, também, de que o Silêncio é necessário para deixar instalar-se, sem falha nem atraso, o Fogo 

do Amor, o Fogo Vibral que consome. 

… Silêncio… 

Eu sou Ma Ananda Moyi. 

Em união com o Coro dos Anjos, em união com o Espírito do Sol, permitam-me aportar-lhes o Fogo 

Vibral. 

… Silêncio… 

E não se esqueçam, jamais, de eu que resido, em cada um de seus corações, como cada um de vocês 

reside em mim, porque há apenas uma única Morada, em verdade, quaisquer que sejam as Moradas do 

Pai; mesmo se elas sejam numerosas, elas são apenas a expressão da alegria da Vida, da alegria da 

Verdade. 

… Silêncio… 
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Até breve. 

 

MIGUEL: O FOGO DO CORAÇÃO 

 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. 

Bem amadas Sementes de Estrelas e filhos da Luz, eu venho, com o Coro dos Anjos no Espírito do Sol, 

exprimir, bem além das simples palavras e dos silêncios que eu observarei, testemunhar, em vocês, o 

Fogo do coração. 

Eu venho, assim, com a Espada de Verdade, selar, em vocês, o selo da Eternidade revelada. 

… Silêncio… 

Como Príncipe e Regente das Milícias Celestes, eu venho declamar-lhes o retorno do Fogo do coração e o 

Fogo do Espírito, que faz de vocês o que vocês jamais deixaram de ser, mas em toda consciência: o filho 

da Fonte e o Absoluto. 

Minha Presença e meu testemunho em seu coração é, também, o testemunho de minha presença em seus 

céus e não mais, unicamente, nas dimensões livres em torno do Sol. 

Eu desço até vocês na forma do Fogo o mais puro, que vem cumprir, em vocês, em cada um de vocês, o 

Juramento e a Promessa. 

O Fogo do céu nada mais é do que o Fogo de seu coração. 

Do mesmo modo que o último envelope isolante da Terra sofre o bombardeio de minha Presença 

luminosa, seu corpo vive a mesma coisa, e seu coração também. 

… Silêncio… 

Eu venho, por seus céus, honrar o Amor e a Luz que vocês são. 

 

Eu venho brilhar em seus céus e acender o céu com o braseiro de Amor da Verdade. 

Eu venho descerrar seus céus e abrir o céu. 

Eu sou a chama que anuncia a Confederação Intergaláctica em seus céus e em seu coração. 

Eu venho, também, acompanhado do Anjo Uriel, Anjo da Presença e da reversão, que lhes significa a 

Reversão final, não mais a sua, se vocês já a viveram, mas aquela do conjunto da humanidade. 

Eu venho acender o braseiro de Amor de seu coração. 

Eu venho secar todas as lágrimas da privação de Luz. 

Eu venho, enfim, pôr fim às últimas mentiras existentes, ainda, nesta Terra, concernentes, em especial, a 

alguns elementos de falsificação que amplificaram a separação da Terra. 

Eu venho pôr fim à heresia das religiões. 

Eu venho pôr fim à ilusão do ego e do que ele construiu ao nível coletivo. 

… Silêncio… 
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Eu venho, em conjunto com a Presença de Uriel, revelar a Presença e a consciência sem limites. 

… Silêncio… 

E aí, na intensidade do instante, o Coro dos Anjos canta aos seus sentidos. 

E aí, o Espírito do Sol inunda seu coração da Paixão de Cristo. 

Eu sou aquele que esvazia seu coração do que não tem mais que ali estar: as relutâncias, as dúvidas e os 

medos. 

… Silêncio… 

Eu venho, também, ser a testemunha de sua união mística com a matriz Crística. 

Eu venho, também, testemunhar nossa Eternidade comum para além de todo drama que sobrevém no 

efêmero. 

Eu sou a rocha sobre a qual se derrama a Luz que lhes é aportada da Fonte. 

Eu sou, também, a Carruagem de Fogo, aquela que é o motor das «Rodas nas Rodas», que vem tornar 

visível na forma a potência dos elementos. 

Eu sou, também, a Terra nova, que vem substituir a antiga Terra, e quebrar a casca da ilusão. 

… Silêncio… 

Eu venho com vocês porque, como Ele, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Porque vocês o são, o que quer que vocês tenham decidido ou retido disso. 

Eu estou, também, no coração do Silêncio. 

… Silêncio… 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, e estou ao mais próximo de sua Eternidade. 

Eu sou aquele que vem elevar seu coração para levá-lo diante do Trono, no qual Uriel escutará o que 

decorrerá de seu reencontro com Cristo. 

Eu venho liberar aquele que se crê acorrentado. 

Eu venho, também, amar, com meu Fogo, aquele que não se sente digno de ser amado ou de manifestar o 

Amor. 

Eu venho, também, consolar, por meu Fogo, aquele que acreditava em outra coisa que não o que está aí. 

Eu venho, também, oferecer a alguns de vocês, a Espada de Verdade. 

Eu venho atiçar o pavio de sua chama. 

Eu venho soprar nos braseiros desse mundo, para atiçar o Fogo da Verdade em seu coração. 

… Silêncio… 

Eu venho forjá-los no Fogo do Amor e na solidez de sua Eternidade. 

… Silêncio… 

Eu venho, também, em seus céus, testemunhar a iminência da vinda Dele. 
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… Silêncio… 

Eu venho cortar a algazarra da ilusão desse mundo. 

Pela graça do Amor eu porei fim e ponho fim à imitação do amor presente nesse mundo. 

… Silêncio… 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. 

Eu sou a rocha forjada no Fogo do Éter, que lhes aparece assim, em seus céus, de modo cada vez mais 

frequente. 

Eu venho, também, fazê-los ouvir o Espírito do Sol em seus sons celestes. 

… Silêncio… 

E, no espaço do silêncio, o Coro dos Anjos e o Espírito do Sol consomem, em vocês, todo freio à 

Verdade. 

… Silêncio… 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes; permitam-me, por minha vez, depositar em seu 

coração o Fogo do Um, que ressoa de coração em coração, na mesma coerência e no mesmo Amor. 

… Silêncio… 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, e eu sou, também, cada um de vocês no «Tudo 

é Um», aí, onde tudo é Um e onde tudo é beleza. 

Eu sou o Fogo de cada coração. 

… Silêncio… 

E eu cavalgarei, em breve, o Fogo do Céu que vem voltar a trespassar seu coração, e abrir a porta de 

todos os possíveis, abrir a porta para a Alegria eterna, na qual a luz do coração e o Fogo do coração são 

mais brilhantes que o mais brilhante dos sóis. 

Eu venho, também, mostrar-lhes que nada pode, realmente, opor-se ao Amor. 

Eu deposito, em vocês, o selo de minha Presença eterna. 

… Silêncio… 

E eu lhes digo até muito em breve, na densidade de meu Fogo. 

Até breve. 

 

URIEL – Eu venho assistir sua Ressurreição 

 

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. 

Bênção às suas Presenças e à sua escuta nesse presente eterno. 

… Silêncio… 
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Na hora em que tudo se cumpre, em vocês e nesse mundo, eu venho, não mais para fazê-los passar 

qualquer porta que seja, mas, bem mais, assistir, acompanhado do Espírito do Sol e do Coro dos Anjos, 

sua Ressurreição, seu novo nascimento. 

Eu venho honrar sua Presença nas esferas da Eternidade e eu estou aí, como vocês estão aí. 

Reencontramo-nos, uns e os outros, no coração do coração e na Presença infinita da Graça que os eleva 

ao Coro dos anjos e anima-os, pela graça do Espírito do Sol e convida-os à liberdade de vida, à liberdade 

total, que não conhece nem início nem fim, nem limite algum, aí, onde a alegria não conhece qualquer 

contrário, aí, onde a Vida é celebrada na comunhão perpétua, aí, onde as chamas de vida vão e vêm, na 

liberdade das dimensões, da Fonte e do Absoluto. 

Vocês, que nasceram de novo, eu lhes digo, em verdade. Ele vem celebrar, como eu o faço, sua 

Ressurreição. 

… Silêncio… 

Eu sou Uriel, e eu acompanho, precedendo aquela que me segue e que vem dizer-lhes sua liberdade na 

filiação dela. 

Eu venho decorar o Templo de seu Reencontro, 

Eu venho assistir à eclosão do Amor que não pode mais pensar-se, mas, simplesmente, ser, 

E eu venho abençoar e celebrar sua Presença e sua Vida, 

E eu venho atiçar o Fogo de Verdade, 

 

E eu venho alimentar a chama dessa Presença, 

E eu venho celebrar a Liberdade eterna. 

Como Anjo da Presença, eu venho testemunhar nossa realidade comum e Una. 

… Silêncio… 

Aí, onde está sua Morada, eu estou. 

Por minha Presença e minha ressonância, você se leva, assim, mais facilmente a si mesmo, e solta o que 

deve ser solto, ainda, para reencontrar sua leveza e sua liberdade, para que nenhum olhar para trás possa 

alterar a chama de vida de sua Presença. 

Eu venho testemunhar sua Presença no Livro de Vida. 

Assim, nós dois honramos o Único, honramos a Vida, honramos cada Presença, onde quer que ela esteja, 

porque ela será, sempre, a expressão da Vida, qualquer que seja sua recusa nessa verdade e a lei Una do 

Amor que rega, sem condição e sem restrição, tudo o que passa ao alcance de sua consciência. 

… Silêncio… 

Para que você, também, que tem sido tão pesado nesse mundo, descubra a leveza do anjo que você é, para 

que jamais o sorriso desapareça de seu coração. 

Isso é adquirido, isso é Verdade, porque eu o digo a você, você, que está aí, você, que ouve, você, que lê, 

você, que vive, participa do Coro dos Anjos, no coral da Vida, do canto da celebração, do verbo do Amor. 
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Tudo isso, nesse instante, está aí. 

Então, regozije-se, e regozijemo-nos no Fogo do Amor ardente que vem ao seu encontro, que lhe dá a 

ver-se, em sua inteireza, que lhe dá a ver-se sem maquiagem nem desvios. 

Eu estou aí, e estarei aí, não se esqueça disso. 

Eu o apoiarei, como você me apoiou em sua ancoragem da Luz, você, Semente de Estrela, você, filho do 

Um. 

Regozije-se porque, a partir desse momento, você não poderá mais ter e ser a mínima falta. 

Sobretudo, não acredite em mim, verifique-o e viva-o. 

Assim é a Vida, assim é a Verdade e assim é o Caminho que não tem caminho. 

Lembre-se não, unicamente, da Promessa, mas, também, dessa chama. 

Se isso já não foi feito, abra-se, doravante, para sua Eternidade e descubra a Beleza sem artifício nem 

máscara do Amor revelado, do Amor verificado nesse mundo, de um Amor no qual não pode existir 

qualquer brecha, qualquer falha e qualquer falta. 

Verifique isso por si mesmo e escolha entre o Amor e todo o resto, porque o Amor basta-se a ele mesmo, 

enquanto todo o resto não pode ser completo sem o Amor. 

Cabe a você ver, cabe a você sentir, cabe a você experimentar a Verdade que está aí, cabe a você viver 

esse Fogo, cabe a você viver a benevolência. 

Cabe a você viver a Autonomia, a Transparência e a Humildade, aqui mesmo, quaisquer que sejam, ainda, 

suas contingências. 

Todas elas são apenas crenças e disparates do efêmero. 

Você, que perfurou sua crisálida e que desdobra suas asas, voe, de nada fuja, permaneça estável na 

Verdade de sua chama. 

Escute… 

… Silêncio… 

De Presença a Presença, não há necessidade de palavras, porque tudo é Evidência. 

Então, estejamos presentes um ao outro, estejam presentes uns aos outros. 

Amem-se uns aos outros, como nós os amamos. 

Escutemos… 

… Silêncio… 

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, e eu o amo na Liberdade do Amor, na Liberdade 

da Verdade, e eu estou aí. 

Assim, eu honro sua Presença Una e, no Amor, eu os saúdo. 

Até breve. 
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O.M. Aivanhov: Trocas na presença de nossas Presenças 

 

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que, entre vocês, há alguns que 

eu não via há algum tempo, não é? 

Então, primeiramente, acolhamo-nos, uns e os outros, na paz de Cristo, com o Espírito do Sol e o Coro 

dos Anjos, antes que comecemos a passar uma tarde, eu diria, de regozijos, todos juntos. 

Primeiro, acolhamos. 

… Silêncio… 

Bem, caros amigos, vamos começar a regozijar-nos, todos juntos, e trocar sobre tudo o que pode 

concernir à vida, à consciência e, sobretudo, à Ascensão que vocês vivem nesse momento. 

Eu esclareço, contudo, que o conjunto de nossas trocas far-se-á, é claro, com sua Presença, com minha 

Presença, mas, sobretudo, com a Presença comum, em cada um de nós, do Espírito do Sol, do Coro dos 

Anjos e do conjunto de manifestações elementares que, talvez, vocês já vivam, cada um de vocês, de 

múltiplos modos. 

Então, como nas diferentes vezes anteriores, aquilo de que vamos falar concerne, é claro, exclusivamente, 

ao que se desenrola, atualmente, nos campos de experiências de sua vida nesse mundo, confrontado ao 

mundo ilimitado do Amor e da Luz. 

Então, tudo o que pode ajudá-los a caminhar, se posso dizer, nesse mundo, e reencontrar, inteiramente, 

sua Eternidade, será abordado. 

Não se esqueçam, jamais, de que, independentemente daquele que se exprima aqui, qualquer que seja 

cada um de vocês, todos vocês estabeleceram, de uma maneira que lhes é específica, algumas formas de 

comunicação. 

Quer seja com os elementos, quer seja conosco, quer seja entre vocês, todos vocês descobrem, durante 

esses alguns meses que acabam de escoar-se, diversos modos de trocar, de comunicar-se, de comungar, eu 

diria, também, com os reinos da natureza, com seus irmãos e suas irmãs, com o conjunto da humanidade, 

com, também, as linhagens estelares e as linhagens elementares que se manifestam a vocês. 

 

Existem, portanto, eu diria, espécies de descobertas que vocês fazem regularmente. 

Por vezes, algumas são insignificantes, outras, são importantes em sua vida e podem provocar, como 

alguns de vocês aqui já viveram, assim como eu vejo, perturbações ou reversões extremamente 

importantes durante esses meses que acabam de escoar-se e, mais especificamente, durante o belo mês de 

maio, que eu havia anunciado, que abalou, eu diria, o que podia restar de crenças, de adesão a coisas que 

não eram a verdade e que, hoje, são limpas, de algum modo, de seus casulos de Luz, quer a alma ainda 

esteja presente ou a alma esteja dissolvida. 

Vocês têm, verdadeiramente, que experimentar, viver, aproveitar do que se desenrola no campo da 

consciência, o que quer que se desenrole no campo dessa humanidade, nessa confrontação, doravante 

aberta em grande escala, entre a consciência limitada, tanto dos humanos como das crenças, como das 

concepções errôneas, com a esfera do Ilimitado, da Beleza, da Verdade, do Amor e da Luz. 
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Tudo pode resumir-se a isso e, quanto mais vocês deixam o lugar para Cristo, mais vocês desaparecem da 

ilusão de ser, unicamente, uma pessoa, com sua vida, com sua história, mais a Graça, a Fluidez, a 

Transparência, a Autonomia, a Liberdade redescobrem-se com mais ou menos facilidade. 

Tudo isso, é claro, é ligado às diferentes aberturas que se produziram, a partir do início deste ano, em suas 

estruturas e em sua consciência. 

E tudo isso, tudo o que vocês observam, hoje, em seu nível, em seu esquema pessoal e de ambiente 

pessoal, vocês descobrem muitas coisas durante este período, então, eu não duvido, é claro, por vezes, o 

que pode restar do que vocês são na ilusão pode vir questioná-los ou colocar-lhes questões ou 

desencadear uma forma de interrogação. 

Mas tudo isso, vocês sabem, quanto mais vocês entram na evidência do Coro dos Anjos, na evidência do 

Espírito do Sol e de nossas Presenças, enfim, reunidas, mais vocês atravessam o que há a viver com mais 

leveza, mais graça, mais compaixão, mais sorrisos também, eu diria. 

Vocês observam, aliás, que chegam, mesmo, em alguns casos, a zombar, se posso dizer, de si mesmos, 

em relação ao seu passado, às suas experiências passadas, em relação à verdade e à majestade da Luz que 

se desdobra a uma velocidade cada vez maior nesse mundo, mas, também, em todas as consciências, 

quaisquer que sejam. 

Então, é claro, eu não vou voltar a esse período, ao que nós dissemos sobre o choque da humanidade, mas 

saibam que há, em vocês, essa Presença específica que vocês, talvez, repararam, que é, simplesmente, seu 

corpo de Existência que se sobrepõe, que se recria e que é, sobretudo, livre, cada vez mais, de viver o que 

há a viver nesse mundo, quaisquer que sejam, de algum modo, eu diria, os sofrimentos que podem, ainda, 

existir no efêmero. 

Tudo isso, vocês o vivem de diferentes modos, com mais ou menos evidência e facilidade, por vezes, 

ainda, com o mental, que pode intervir, ou emoções que voltam ou coisas que lhes pareciam superadas 

que lhes voltam, de algum modo, nessas atmosferas. 

Mas vocês observam que, de qualquer forma, quando têm a impressão de retornar, se posso exprimir-me 

assim, vocês têm, de qualquer forma, uma faculdade nova de transcendência, de superação e que lhes 

permite encontrar uma fonte luminosa, diretamente, em seu ser interior. 

E é nos períodos de silêncio, como nos períodos de dificuldades a resolver, que vocês têm mais chance de 

reencontrar o silêncio interior, o contentamento, a Paz e tudo o que caracteriza o Amor e a Luz, mesmo 

em seu mundo, independentemente de todas as limitações nas quais vocês se apoiam em relação a esses 

grandes conceitos e essas grandes manifestações que são o Amor, a Luz e a Verdade. 

Tudo isso, cada um em seu ritmo, vocês se apercebem, por vezes de maneira espetacular, por vezes por 

pequenos toques, mas há, realmente, algo de inédito no funcionamento de sua consciência, e eu deveria, 

mesmo, dizer, agora, de sua supraconsciência ou de sua consciência unificada, que modifica não suas 

vidas, talvez, mas, em todo caso, seu modo de ver, de perceber, de apreender o que é a Luz, mesmo 

através de eventos os mais simples desse mundo. 

Tudo isso vocês sabem, mas, eu repito, o belo mês de maio passado leva-os, eu diria, a uma oitava 

superior de manifestação da Luz, a uma oitava superior de iluminação, como se, como eu já disse, nada 

mais podia nem devia restar na sombra. 
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Então, é claro, há, por vezes, mudanças que se produzem em vocês, quer seja ao nível do humor, ao nível 

dos encontros, ao nível dos projetos, ao nível de suas vidas, ao nível de todos os seus ciclos e de todos os 

seus ritmos. 

Isso, é claro, vocês constataram, e tudo isso resulta, em definitivo, apenas da sobreposição do Eterno e do 

efêmero. 

Então, conforme vocês permaneçam no efêmero ou no Eterno, é claro, vão aperceber-se de que podem, 

sem qualquer vontade, simplesmente, estando o acolhimento da Autonomia, na Transparência, na 

Humildade, no instante presente, que vocês têm, verdadeiramente, essa escolha, a cada vez, entre o 

efêmero e o Eterno, o que lhes dá, de algum modo, a ver-se, de maneira cada vez mais exata, e ver, 

também, em seu ambiente, mesmo o mais amplo, ou seja, todo o ambiente da Terra, dá-lhes a ver e a 

perceber os momentos nos quais há verdade, os momentos nos quais há dificuldade, os momentos nos 

quais há mentira, tanto em vocês como nesse ambiente, e isso lhes permite, se o desejam, é claro, ajustar-

se ao mais próximo da Verdade, da Luz, do Amor. 

É isso que vocês estão construindo, se posso dizer, uma forma de nova confiança, mas uma confiança que 

não é ligada a vocês, que não é ligada às suas competências, que não é ligada à sua personalidade, mas 

uma confiança na Luz, não como esperança ou projeção, mas, sim, realmente, como a realidade da 

vivência. 

Então, é claro, isso pode fazer-se por centelhas que duram apenas alguns minutos ou instalar-se durante 

horas ou ser permanente. 

Mas o fato de ver isso, mesmo se isso lhes pareça muito pouco tempo ou muito poucos instantes em seus 

dias, isso não tem importância alguma, esse processo está, agora, engajado. 

Vocês sabem, é claro, que há apelos da Luz que se fazem de diferentes modos. 

Há, também, manifestações corporais que podem parecer-lhes, talvez, diferentes e inéditas em relação a 

tudo o que vocês têm vivido, tudo o que vivem e que vocês já conhecem, provavelmente, quer sejam os 

chacras, as Coroas radiantes, a Onda de Vida, o Canal Mariano, as Portas, as Estrelas, os Triângulos. 

Tudo isso se tornou, para muitos de vocês que sentem ou percebem isso, algo que se instala cada vez 

mais. 

E aqueles entre vocês que jamais nada tinham vivido, começam a receber as premissas, quer seja através 

das Coroas radiantes do coração ou da cabeça ou, ainda, o canto da alma ou, ainda, o Canal Mariano. 

Tudo isso, mesmo para aqueles de vocês que eram os mais insensíveis, por razões de proteção, começam 

a perceber o fim desses limites. 

Então, isso vai, também, traduzir-se, paradoxalmente, por momentos nos quais vocês arriscam sentir-se 

não fatigados, vou dizer, mas um pouco cansados. 

Cansados, ao mesmo tempo, por vezes, desse mundo, cansados, por vezes, de alguns contatos, quer sejam 

espirituais ou com os irmãos e as irmãs. 

Há como uma necessidade de quietude, uma necessidade de aproveitar, apesar dessa lassidão, dos 

momentos nos quais nada mais há, nos quais o silêncio estabelece-se, nos quais não há mais, mesmo, 

manifestações desses encontros com a Luz, mas nos quais há essa Infinita Presença e essa espécie de 

grande vacuidade, nos quais nada falta, nos quais nada é perguntado, nos quais nada aparece ao nível do 

mental, nos quais nada aparece ao nível de sua lógica quotidiana para realizar em sua vida. 
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Esses momentos são momentos abençoados, eu diria, porque é nesses momentos que o Coro dos Anjos, o 

Espírito do Sol, sua supraconsciência harmonizam-se o melhor possível, o que lhes dá a viver essa 

vacuidade que é a maior das plenitudes. 

Então, é claro, vocês podem ter manifestações vibrais, uma vez que a consciência é ligada, é diretamente 

conectada à vibração. 

Mas, para aqueles de vocês que não tinham vivido a ativação dos ancoradores e dos semeadores de Luz, e 

que se desolavam por não poder viver – ou nada sentir – algumas coisas, vão começar a vivê-las, ainda 

que apenas alguns segundos, alguns minutos. 

E, pouco a pouco, vocês vão ver que esses marcadores fugazes do acesso à Eternidade vão, também, para 

vocês, desenvolver-se. 

Mas o desenvolvimento que se faz, hoje, e, em especial, em relação ao Fogo, tal como ele lhes será 

apresentado em pouco tempo, por alguns intervenientes, é destinado a fazê-los aproveitar da vacuidade, 

ou seja, não é mais tempo, agora, de procurar manifestações vibrais, de procurar as Coroas radiantes, de 

procurar o que quer que seja, porque tudo isso se produz, eu diria, naturalmente. 

E, se isso se produz doravante, há pouco tempo, durante o mês de maio ou a partir do início deste ano, 

fiquem felizes, porque vocês nada têm a fazer. 

Isso vai reproduzir-se, vai, para vocês, também, desdobrar-se e tornar-se como um fogo devorador, fogo 

devorador que havia sido exprimido, eu os lembro, há numerosos anos, por Gemma Galgani, por 

exemplo, que falou de tudo isso, mas, também, de Irmã Yvonne Amada. 

E essas algumas pessoas que intervieram muito poucas vezes deram-lhes elementos capitais de 

compreensão para hoje. 

E, hoje, qualquer que seja a intensidade de suas manifestações vibrais ou de consciência, vocês observam 

que há espaços cada vez mais profundos ou cada vez maiores, conforme o ponto de vista que vocês 

adotem, nos quais, efetivamente, todas as manifestações, todos os encontros, todos os eventos são da 

ordem do possível. 

E isso lhes dá, ao mesmo tempo, entre os mais antigos de vocês a viver as vibrações, uma capacidade de 

desaparecimento quase imediato – e eu vejo, aliás, os que dormem –, mas, também, para aqueles que nada 

viviam, momentos nos quais se instala essa vacuidade. 

E vocês, talvez, já observaram, aliás, que, quando voltam, seja dessa estase que dura algumas horas, mas, 

para alguns de vocês, isso pode começar a durar vários dias, a permanecer em um estado que poderia ser 

qualificado de letargia, mas, nessa letargia, há a Paz, nessa letargia há tudo o que está disponível. 

Mas, se você fica tranquilo, naquele momento, vai aperceber-se de que você desaparece. 

Então, o melhor marcador de seu desaparecimento é, talvez, não a consciência do desaparecimento, mas 

é, sobretudo, a consciência do retorno, quando você se coloca questões, mesmo, sobre quem você é, 

mesmo, sobre o que você estava fazendo ou o que estava passando. 

Esses momentos, além da primeira surpresa, são momentos que devem ser cultivados, porque é nesses 

momentos que você está alinhado com a Verdade do Absoluto e da Fonte. 

E é naquele momento que, mesmo se você nada viva, para os mais jovens de vocês ao nível do Despertar 

vibral, produzem-se mecanismos de sincronia, de esclarecimentos que não passam mais pelo mental, mas 

instalam-se, eu diria, com uma espécie de evidência. 
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É como algo que você sempre soube ou, então, que você não sabia cinco minutos antes. 

Portanto, são todos os seus potenciais, de sua Eternidade, de suas linhagens, de sua origem estelar, a ação 

dos elementos em você que lhe dá a viver isso. 

E é no retorno desses momentos, que você pode chamar de estase ou desaparecimento ou, mesmo, perda 

de memória, quando você volta, é nessas condições que você tem sido o mais alimentado por sua 

Eternidade e pela Eternidade da Luz vibral e do Amor, é claro. 

Então, eu me proponho, durante esta tarde, avançar, o mais possível, para preparar, de algum modo, o que 

vocês têm a viver, de maneira cada vez mais intensa nas semanas e nas algumas semanas que vêm, até o 

mês, eu diria, de outubro. 

Portanto, durante este período que vai inaugurar-se, eu diria, a partir do solstício de verão, ou seja, a partir 

de amanhã, até o fim do período do equinócio de outono[primavera hemisfério sul], que corresponde, 

grosso modo, energias durante oito a dez dias ao redor desse período, vocês vão constatar as aquisições de 

sua Eternidade, mesmo se, por momentos, haja, como eu disse, essa forma de lassidão, essa forma na qual 

mesmo os contatos conosco, com a natureza, parecem-lhe importantes para estabilizá-los como confiança 

na Luz, mas, sobretudo, um sentimento de não mais ter necessidade de nada, absolutamente, e de 

reencontrar-se, por vezes, um pouco estúpidos, de algum modo, na visão do efêmero, para estar em algum 

lugar sem, verdadeiramente, nada fazer, sem, verdadeiramente, nada ver, sem, verdadeiramente, qualquer 

pensamento, ou seja, a vacuidade. 

É-lhes dada a viver a vacuidade, que era chamada, anteriormente, quando de suas experiências de 

consciência, a Infinita Presença ou a Última Presença. 

Simplesmente, isso, agora, produz-se diretamente, na consciência comum, no efêmero, ou seja, vocês não 

têm mais necessidade de fechar os olhos, vocês não têm mais necessidade de pensar em seus quatro 

Pilares, vocês não têm mais necessidade de pensar em seus elementos, em seu Canal Mariano ou em suas 

Coroas radiantes ou em seus chacras, mas, quanto mais vocês fazem o vazio de sua pessoa, mais há 

plenitude da Eternidade. 

Então, tudo isso, se já não foi feito, vocês vão aprender a localizar, quer isso se produza uma vez por 

semana ou cinquenta vezes por dia – cada um vai em seu ritmo, nesses tempos reduzidos –, mas isso vai 

levá-los a desincrustar-se, se posso dizer, de tudo o que pode restar como adesão ao efêmero, o que lhes 

dá, cada vez mais, essa confiança e essa certeza, não mais, mesmo, em nossas Presenças ou na Ascensão 

ou nos três dias a vir, mas, diretamente, nessa vacuidade de HIC e NUNC, como diria o Arcanjo Anael, 

desse instante presente no qual a Presença magnifica-se nela mesma, mesmo sem percepção da 

consciência vibral, mesmo sem perceber coisas extraordinárias, nas quais há apenas «aí», vocês estão aí, 

vocês, mas nada mais há ao redor, nem Presenças, nem história, nem preocupação, nem sentimento, um 

pouco como, eu diria, alguém que está na lua. 

Mas, aí, vocês não estão na lua, vocês estão em si, no mais íntimo do coração do ser, aí, onde a 

Eternidade desenvolve-se. 

E é para isso que eu tenho empregado o termo de desenvolvimento. 

Então, tudo isso necessita, de vocês, ao mesmo tempo uma presença, ao mesmo tempo um 

desaparecimento da ilusão, ao mesmo tempo uma forma de atenção e de acolhimento de tudo o que se 

produz, do que decorre, diretamente, sua facilidade para viver o que há a viver, superando todos os 

contingentes ligados ao efêmero, mesmo permanecendo nesse efêmero que se desintegra, cada dia um 

pouco mais. 
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Então façamos, se quiserem, antes de escutar as suas questões, antes de trocarmos juntos, mesmo se vocês 

tenham coisas a dizer uns aos outros, eu participo, com prazer, mas insisto, antes de deixar-lhes a palavra, 

no que vai acontecer agora. 

Do mesmo modo que eu o realizei há pouco mais de um mês, vamos acolher o Coro dos Anjos, é claro, o 

Espírito do Sol e, sobretudo, acolher-nos, uns aos outros, na Unidade da Verdade. 

E vocês vão constatar, durante o momento que vamos passar juntos, que será, eu espero, o mais longo 

possível, até o momento em que vocês estiverem fatigados, talvez, ou tenham necessidade de ir aliviar-se, 

de algum modo, ou de absorver alguma coisa, vamos alternar os momentos de silêncio de sua parte, de 

minha parte também, que permitem a densificação do que eu nomeei essa vacuidade, ou seja, essa Infinita 

Presença e essa Última Presença, em companhia do Coro dos Anjos, em companhia do Espírito do Sol, 

em nossa companhia comum, mas sem ter necessidade, necessariamente, de desaparecer. 

Para aqueles que já desapareceram, eu lhes desejo uma boa noite, mas, para os outros que ainda estão aí, 

não se inquietem com momentos de silêncio. 

E, se eu faço isso, em momento algum eu os abandono, mas é, simplesmente, para deixar a densidade 

dessa Presença estabelecer-se com mais confiança e mais evidência durante esses momentos que nós 

passamos juntos, mas, também, para todos aqueles que lerão, mesmo em um tempo defasado, o que nós 

trocamos e o que nós vamos trocar, hoje mesmo. 

Então, primeiro, um momento com o Coro dos Anjos. 

… Silêncio… 

É claro, além das questões, vocês podem, também, partilhar o que vocês vivem, porque você não está só a 

vivê-lo, mesmo se, ao seu redor, você tenha a impressão de que você é o único a vivê-lo. 

Eu lhes certifico de que vocês são cada vez mais numerosos, na humanidade de irmãos e irmãs 

encarnados, a viver isso. 

Vocês vão, aliás, constatar, se já não foi feito, que há, talvez, seus próximos, suas relações, que vivem 

coisas que vocês mesmos jamais viveram, e essas pessoas podem estar um pouco confusas pelo que se 

desenrola no campo da consciência comum, que nada mais tem a ver com o comum. 

E tudo isso vai aportar, eu diria, ainda mais vida nesse mundo que termina uma determinada manifestação 

dimensional. 

É, também, um paradoxo, mas é absolutamente lógico. 

… Silêncio… 

Não hesite em tomar a palavra, assim que você o sinta, quer seja para partilhar, para interrogar. 

 

Questão: ontem à noite, eu me ouvi ser chamado por meu nome. 

Qual é a explicação disso? 

Perfeitamente. Aí está… 

Você sabe o que quer dizer ser chamado pelo nome. 

O nome é a vibração que você porta na encarnação de sua alma. 
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O nome de família é ligado, é claro, ao carma, é ligado à hereditariedade – tudo isso você sabe – é ligado 

às linhagens, mas o nome é diretamente conectado, mesmo se são seus pais que o escolhem e se ele não 

lhe agrada, à vibração de sua alma. 

Essa vibração de alma, quer ela esteja presente ou já dissolvida. 

Ora, a particularidade é que a alma fica comovida quando ela ouve seu nome. 

Foi dito, já, há numerosos anos, isso faz quatro anos, cinco anos, que, quando você ouve seu nome, quer 

seja a voz de Maria, quer seja uma voz que lhe seja desconhecida, quer seja uma voz masculina, 

sobretudo se ela é percebida diretamente, em seu lado esquerdo (mas, por vezes, é percebida diretamente 

no coração, é a mesma coisa), é o Apelo de Maria, de algum modo, que você vive por antecipação. 

O efeito de ouvir-se chamar pelo nome, sobretudo antes era muito mais fácil, quando vocês estavam na 

cama e não tinham dormido (é ainda, mais frequentemente, o caso), mas você pode, também, fazendo não 

importa o quê, mesmo lavar o chão, ouvir seu nome. 

A partir do instante em que você tenha ouvido seu nome e, particularmente, mas não exclusivamente, se 

você localiza essa voz que sussurra ao seu ouvido esquerdo, ou do lado esquerdo, você é chamado à 

Ressurreição e você é, portanto, chamado e você é liberado. 

O que quer que você tenha como certezas, o que quer que você tenha como interrogações, quer você viva 

ou não os mecanismos vibrais. 

Fazer-se chamar por seu nome, sobretudo que, agora, não é mais, unicamente, quando você se coloca na 

cama, quando o mental, portanto, dorme, mas, também, quando de um passeio, nos encontros na natureza 

ou não importa qual circunstância, você vai ouvir seu nome. 

E, frequentemente, você fica muito surpreso de que nada mais há atrás. 

E é normal, porque, a partir do instante em que você tenha ouvido seu nome, quer seja recentemente ou 

há vários anos, isso significa que, efetivamente, você é chamado pela Luz e um de seus representantes. 

Quer seja Maria, uma das Estrelas, quer seja um dos Anciões ou, por que não, também, um de seus 

parentes desencarnado ou, mesmo, vivo que pode, também, por deslocalização da consciência, sussurrar-

lhe seu nome. 

A partir do instante em que isso se produz, mesmo que uma vez, isso quer dizer que você é liberado e que 

você será liberado, a partir do instante da estase, quer você tenha consciência disso ou não, a partir do 

Apelo de Maria e a partir da instalação dos três dias. 

Portanto, ouvir seu nome é o apelo da alma. 

E se a alma já está dissolvida ou em curso de dissolução, isso acelera sua dissolução e acelera a 

manifestação da vacuidade, ou seja, a capacidade para desaparecer, quando é brutal, mas, também, para 

mantê-lo, agora, cada vez mais frequentemente, nesse estado no qual nada mais há. 

Não há mais sono, não há mais imagens, não há mais ideias, não há mais percepções do corpo e, no 

entanto, você está, ainda, aí. 

Aí, você está na Infinita Presença. 

E todo o essencial vem daí. 
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Quando você está conectado a isso, ainda que apenas uma vez, seu caminho nesse mundo, no que resta 

dele, muda completamente. 

E é, para você, como o foram os marcadores das Coroas radiantes, como o foram os marcadores da subida 

da Onda de Vida ou, ainda, do Canal Mariano. 

Se você nada vive ao nível vibral, ou muito pouco, e você ouve seu nome, isso quer dizer que você será 

liberado, no momento vindo, sem qualquer dificuldade. 

Observe, aliás, que, em suas vidas, mesmo nas ocupações que eu qualificaria as mais profanas ou as mais 

inscritas nas crenças da humanidade que, mesmo isso você vai poder vivê-las em outra consciência na 

qual você está, de algum modo, mais disponível para viver o que há a viver. 

Então, ouvir-se chamar por seu nome, quer seja ao anoitecer, quer seja à noite, enquanto você não dorme, 

quer seja pela manhã, ao acordar, quer seja passeando na natureza, significa apenas uma coisa, e uma 

única: é que vocês são irmãos e irmãs que são livres, mesmo se essa liberdade seja, ainda, condicionada 

pela forma. 

Você não pode, ainda, voar com seu corpo, você pode aliviar-se, mas não tem, ainda, os carismas, os 

potenciais espirituais da Existência que estejam todos ativos. 

Mas essas premissas, que você vai viver cada vez mais correntemente, e cada vez mais frequentemente, 

quer seja o chamado por seu nome, a vacuidade na qual você se esquece, mesmo, de quem você é ou, 

ainda, do que você estava fazendo ou lendo dois segundos antes, são apenas os sinais de sua Ascensão e o 

sinal da chegada do segundo sinal celeste, o mais importante. 

 

Questão: o que significa o fato de ouvir um nome em duas sílabas, que não é o seu? 

Então, isso eu já respondi há alguns anos, mas você tem a memória que falha, e é normal, você não pode 

lembrar-se de tudo. 

Mas eu havia exprimido que, por vezes, você pode ouvir não seu nome, mas, eu diria, seu nome de 

arquétipo, aquele que porta a vibração não da alma, mas de seu Espírito. 

Em geral são, sempre, duas sílabas, como eu havia dito, que não correspondem ao que vocês conhecem de 

seus diferentes nomes, mas que é seu nome vibral que é aquele que você porta para a Eternidade, a partir 

do primeiro nascimento como Espírito individual, a partir da Fonte ou do Absoluto. 

São, frequentemente, duas sílabas, e é o nome não de sua alma, mas do Espírito que vocês são. 

É seu nome vibral. 

Do mesmo modo que nós já havíamos dito há anos, mas eu volto a esclarecer agora que, por vezes, vocês 

viam rostos desfilar. 

Eu o repeti, aliás, a propósito das linhagens, no início deste ano, nos meses de fevereiro e março. 

Mas isso quer dizer que você tem uma reconexão às suas linhagens, é claro, você sabe, à sua origem 

estelar, mas, também, ao seu Espírito, ao seu nome, à sua vibração, ao que você vai reencontrar, em muito 

pouco tempo, em termos terrestres eu falo desta vez. 

Portanto, é o nome de Espírito. 
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Questão: no dia da Ascensão, eu me reencontrei em estado de estase. 

É um piscar de olhos e de Amor ilimitado. 

Sim, é claro, vocês o vivem cada vez mais frequentemente. 

Há, entre vocês, isso dura alguns segundos, outros, que viviam isso uma vez por mês, um dia, e que se 

encontram a viver isso semanas inteiras, completamente desaparecidos. 

Então, é claro, há inquietudes nas famílias, nos parentes. 

Há pessoas, você está falando com elas e, de repente, você veria, verdadeiramente, elas não estão mais aí. 

Então, é claro, do ponto de vista da personalidade, isso poderia assemelhar-se, mesmo, a uma doença 

neurológica, mas, absolutamente, não é isso. 

Banhe-se nesses momentos, porque são momentos de graça, mesmo se seu mental ou o que resta de 

pessoa reclame, não esteja contente, porque havia outra coisa a fazer ou porque, lembre-se, o apelo da 

Luz vai tornar-se cada vez mais premente, e tudo isso, quer seja o apelo, quer seja o Canal Mariano, os 

Triângulos, as Portas que estão, agora, eu diria, quase todas ativas. 

Vocês tiveram a ativação das Portas anteriores, a ativação da Porta posterior na parte superior do corpo, 

Ki-Ris-Ti, e vocês têm, agora, as quatro Portas atrás do corpo, em torno do sacrum, que estão se ativando, 

o que explica, também, por vezes, dores de ajuste ao nível dos diferentes segmentos de suas costas. 

O que você podia tomar como exemplo eu diria, por exemplo, você vai sentir, na pele, golpes de agulhas, 

formigamentos, com uma vontade feroz de coçar ou de mover-se, quer seja, sobretudo, nos membros 

inferiores ou nos membros superiores, por vezes, na cabeça ou em outros lugares. 

Tudo isso representa apenas sintomas, se posso dizer, da instalação da Eternidade aqui mesmo, nesse 

mundo. 

O que prova, eu repito, que, no momento vindo, quando o momento tornar-se coletivo, vocês não terão 

qualquer dificuldade para desaparecer e para reaparecer onde vocês devem reaparecer. 

Quer seja em um Círculo de Fogo, no Absoluto, nos frigoríficos de um Draco ou em uma embarcação 

Arcturiana. 

Tudo isso não tem qualquer espécie de importância, é o testemunho de seu acesso à Eternidade, mesmo se 

isso possa causar problema em suas vidas efêmeras, em suas relações com os outros. 

Mas o que é o mais importante, o efêmero ou o Eterno? 

Isso eu já disse, há um mês. 

Toda a vida, todas as experiências, tudo o que vocês têm a viver faz apenas lembrá-los, doravante, dessa 

Eternidade ou desse efêmero dessa vida, ou seja, nos mundos carbonados ou, então, nos mundos da 

Liberdade. 

Cabe a vocês ver. 

Mas, é claro que você identifica, eu diria, de maneira cada vez mais precisa ou, por vezes, ainda, de 

maneira confusa, o sentimento de que não há mais pessoa, o sentimento de ser dois ou o sentimento de ser 

o outro ou de ouvir vozes, não unicamente seu nome, mas, também, nos sonhos. 
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Os sonhos são muito fortes, nesse momento, para aqueles que sonham: começa-se a mostrar-lhes 

fragmentos do futuro próximo, muito próximo, eu não lhes escondo isso. 

Isso quer dizer, realmente, até agora, nós sempre dissemos que ninguém conhece a data nem a hora, mas 

vocês podem imaginar que, quanto mais se aproxima desse momento, mais esse momento é localizável 

em vocês, por sua vivência, nas circunstâncias desse mundo, que é essa espécie de tumulto, de momento, 

entre o efêmero e o Eterno, da consciência coletiva, da consciência do humano, do que pode acontecer, 

também, vocês podem imaginar, para aqueles que não têm alma, o que se chamou de portais orgânicos, 

para aqueles que são afiliados, eu diria, ao mau lado, que fazem um mau negócio. 

Tudo isso é feito de propósito e resulta, diretamente, da reunião do Eterno e do efêmero. 

Não mais, unicamente, da reunião, mas, também, da instalação da Eternidade, aqui mesmo. 

Tudo isso aparece a vocês como algo que está mudando. 

Então, essa iminência de uma mudança, vocês podem, também, vivê-la por uma espécie de lassidão, por 

uma espécie de inquietude, por uma espécie de febre interior ou de alegria um pouco exuberante que lhes 

cai por cima, assim. 

Tudo isso é normal. 

É como se vocês se apercebessem, de maneira cada vez mais lúcida para alguns de vocês, que há, 

efetivamente, uma pessoa que está aí, mas que há, também, algo que vocês são que é além de toda pessoa, 

e que se traduz, para você, pela capacidade de vê-lo. 

E há, também, as reações de seu corpo. 

O corpo, agora, é muito banhado, não mais, unicamente, pelos pontos de entrada de Luz ou de subida de 

Luz ou, ainda pelas Coroas radiantes ou pelo Canal Mariano, ou por nossos contatos, mas, diretamente, 

por suas células. 

Seu corpo reage, ele reage, mesmo, mais fortemente do que antes. 

O simples fato de pensar em alguma coisa ou em alguém materializa, como se a presença estivesse aí. 

Para um alimento, é como se você o tivesse ingerido, e seu corpo ali reage em seu lugar, ou seja, você 

sabe muito bem que você tem preferência alimentares, de amizades, afetivas, todo ser humano tem isso, 

todo irmão ou irmã tem isso, é normal. 

Mas, independentemente disso, você identifica os momentos em que você está nesse efêmero e os 

momentos, em contrapartida, nos quais você não está mais nesse aspecto, mesmo se você não consiga 

colocar palavras nisso. 

Se você interroga ao seu redor, vê, efetivamente, que há cada vez mais irmãos e irmãs que vivem 

mecanismos que são desconhecidos a eles. 

Então, para alguns, isso vai bem e, para outros, isso vai ainda melhor. 

Você encontra um irmão, uma irmã, e você o revê, não é mais a mesma pessoa. 

E isso se produz, aí, não mais de maneira progressiva, nesses casos, mas, em alguns casos, de maneira 

fulminante. 

A tal ponto que o modo de exprimir-se, o modo de ser, o olhar, a pele, tudo muda. 
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E é esse o milagre do Amor, é essa a verdadeira magia do Amor. 

Não é fazer rituais, não é fazer exercícios, não é querer mostrar ao outro seus defeitos ou suas qualidades, 

é a espontaneidade. 

E essa espontaneidade toca vocês, plenamente, com mais ou menos graça, mais ou menos evidência, mas 

com cada vez mais certezas e confiança, se posso dizer, não em vocês, mas no que alguns de vocês 

compreenderam, não pelo intelecto, mas em sua vivência íntima, em suas entranhas, em seu coração, do 

que se desenrola na Terra nesse momento. 

Eu lhes assinalo, aliás, que toda a veracidade do que nós temos dito reencontra-se, obviamente, no que 

nós havíamos anunciado há dez anos. 

Vocês vão, se fazem a experiência… tentem reler uma intervenção de 2005, qualquer que seja, e vocês 

verão que a iluminação intelectual, que o aspecto vibral aparecerá a vocês, hoje, em todo o seu esplendor, 

contrariamente ao que podia parecer-lhes incompreensível, porque não realizado naquele momento e que 

está realizado hoje. 

Qual é a melhor prova que nós podíamos dar a vocês de nossa transcendência temporal e de nossa 

presença efetiva do que isso? 

Não são belas palavras, não são belas vibrações, é o que é gravado no mármore do efêmero concernente à 

Eternidade e que chega hoje. 

Então, tudo isso, se querem, foi perfeitamente balizado, perfeitamente orquestrado. 

Não há qualquer erro, mesmo para aqueles que, como eu disse no mês passado, fizeram inversões de Luz, 

fizeram tournicoti-tournicota, porque restava, talvez, o orgulho, talvez, o ego espiritual, talvez, a 

necessidade de ser reconhecido, talvez, a necessidade de ser amado, simplesmente, mesmo se fosse 

estranho. 

Tudo isso se vê, tudo isso se sente, tudo isso será visto de maneira cada vez mais evidente. 

E é mágico isso. 

Porque vocês veem além dos véus da aparência do outro. 

E ver além da aparência dos véus do outro é rasgar os véus, já, os seus, e aqueles do outro, aquele que 

você chama o outro, quem quer que seja. 

Mesmo um servidor de Cristo ou um servidor de Yaldébaoth, isso não tem qualquer espécie de 

importância, porque o que você reencontra é, muito precisamente, o que lhe é necessário, no momento em 

que você necessita. 

Aí está a grande Inteligência da Luz que nenhuma inteligência humana pode explorar, que nenhuma 

inteligência humana pode apropriar-se, de maneira alguma. 

É o Coro dos Anjos, o Espírito do Sol, Cristo, Metatron, Uriel, o conjunto de Estrelas, o conjunto de 

Anciões e o conjunto da Vida que está em vocês. 

 

Questão: como fazer quando se tem, ainda, apegos em relação aos filhos? 

Então, aí, cara amiga, eu a convido, simplesmente, a diferenciar o Amor do apego. 
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Enquanto há apego, não há Amor. 

Há amor condicionado, amor maternal, amor paternal, como você disse, amor filial. 

Mas esse amor não é o Amor. 

E amar incondicionalmente, amar vibralmente, mesmo um filho, pode-se fazer à perfeição. 

E você servirá muito melhor um filho, uma vez que se fala de filhos, sendo o que você é, ao invés de estar 

apegada a ele. 

Isso não quer dizer, é claro, porque o ego vai apropriar-se disso (eu não falo do seu) para dizer: é preciso 

que eu rejeite meus filhos, minha família, minha profissão. 

Mas isso é um erro monumental. 

Houve, efetivamente, reajustes, há vários anos: alguns de vocês mudaram de companheiro, de vida, 

perderam coisas, encontraram coisas. 

Mas, hoje, não é isso, é mais um ponto de vista da consciência, ou seja, um posicionamento de si mesma 

no efêmero ou no Eterno. 

E, se você tem… se você ama seus filhos além do apego maternal ou paternal, mas no Amor 

incondicional, não pode mais existir o mínimo apego. 

Mas vocês estão conectados na liberdade do Amor. 

O outro continua seu filho, mas você não tem qualquer inquietação, qualquer interrogação em relação ao 

que ele é. 

Isso não retira sua responsabilidade, mas põe você na leveza e, sobretudo, faz você sair de qualquer 

apego. 

Eu sempre disse, quando me colocavam a questão dos filhos, em todo caso, para os jovens filhos, para 

não se ocupar dos filhos, porque eles não têm mental. 

Agora, é claro, você pode experimentar inquietações por um parente, por um automóvel que não 

funciona, por férias, por impostos a pagar, o que eu digo mais?, tudo o que faz a vida quotidiana. 

Mas ter uma inquietação ou uma interrogação ou uma necessidade de atenção para o objeto dessa 

intenção ou dessa atenção nada tem a ver com o apego. 

O apego é inscrito ao nível da hereditariedade, ao nível filial, ao nível dos reflexos que eu chamaria de 

maternais ou paternais, que existem junto a todos os mamíferos. 

É, aliás, através das perdas que você pode observar ao seu redor, quer seja a morte de um animal, a morte 

de um próximo, a morte de um parente, a morte de velhice de um amigo ou a morte acidental de um 

amigo que você pode ver e mensurar o que pode restar de apego. 

Então, você está pronto para substituir o apego pelo Amor? 

Você está pronto para deixar o Amor ficar à frente e por toda a parte? 

É o que a Vida propõe a você. 

E lembre-se de que, se você não vê o que há a ver, cada vez mais, você será confrontado, como um 

bordão, se posso dizer, às mesmas circunstâncias, aos mesmos males, às mesmas dificuldades, às mesmas 

pessoas, aos mesmos problemas. 
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Enquanto, se você está no Amor, realmente, nada de tudo isso pode aparecer, e você o vê. 

Portanto, mesmo se você se coloca, ainda, a questão de como não mais ser ou como fazer para não mais 

estar apegado a tal pessoa, mesmo que seja sua chama gêmea, mesmo uma alma irmã, mesmo carne de 

sua carne, seu filho, ponha o Amor à frente, porque o Amor põe fim a tudo o que é efêmero. 

E lembre-se de que os filhos que o escolheram, escolheram-no para permitir-lhe reparar seus erros com 

eles no passado, em todo caso, para, no mínimo, um dos pais, então, libere-se disso. 

Isso não quer dizer mandar passear os filhos ou o cônjuge, isso quer dizer, aí também, colocar, primeiro, a 

Eternidade. 

Se você sofre de apego, isso quer dizer que você está apegado. 

Se você está apegado, isso quer dizer que você não é livre, não completamente. 

E, no momento da estase, é claro, se você não eliminou esses apegos, eles vão apresentar-se a você, 

mesmo se você está liberado em definitivo. 

E o que se desenrolará para você, durante esses três dias, eu o lembro, vai condicionar toda a sequência 

para cada um de vocês. 

Mas essa sequência não tem que ser temida ou procurada, ela decorre, diretamente, do que você é agora, 

com essa mistura do que resta de efêmero com essa proporção maior ou menor de sua Eternidade que está 

aí. 

E lembre-se de que isso será cada vez mais evidente e de maneira imediata. 

Se você entra no mental para resolver uma problemática, qualquer que seja, isso será cada vez mais 

difícil. 

Se você aceita a confiança na Eternidade, deixe vir o que vem a você e, mesmo o evento o mais 

traumático, será apenas um trampolim, se posso dizer, para superar sua condição efêmera. 

Então, nada julgue das circunstâncias de sua vida, nada julgue daqueles que o traem, nada julgue daqueles 

que parecem afastar-se de você ou aproximar-se de você, nada julgue daquele que o abraça ou daquele 

que lhe dá uma bofetada. 

Porque, se isso acontece, é que isso devia acontecer. 

Você não está ali por acaso, você é, simplesmente, confrontado à Eternidade e ao efêmero para ajustar-se 

ao mais próximo. 

Então, é claro, você tem coisas agradáveis a viver, creio que você vai ver Elfos, não é? 

Eu creio que você viverá algumas coisas como você tem vivido, em diferentes momentos, lendo ou 

estando presente. 

E você verá que, aí também, eu já expliquei isso no mês passado, isso quer dizer, simplesmente, que o 

tempo não existe mais. 

Ele existe, ainda, para seu corpo, ele existe, ainda, para a sociedade, quando lhe pedem dinheiro ou 

quando você deve pagar alguma coisa, mas isso concerne ao efêmero, é preciso fazê-lo. 

Mas, assim que isso toca as relações humanas, as emoções, assim que isso sai do aspecto social e que se 

entra mais, eu diria, no aspecto familiar ou íntimo, se prefere, que não concerne, de modo algum, às 
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regras sociais ou societárias, você verá que, aí, isso será cada vez mais rápido, cada vez mais forte, cada 

vez mais intenso, até o momento em que você estiver livre, até o momento em que a confiança, não em si, 

mas na Luz e no Amor que você é estiver estabelecida de maneira cada vez mais estável e cada vez mais 

perene. 

E aí, há tudo o que é necessário, em você e não no conhecimento de um chacra ou, mesmo, um reencontro 

com os Elfos, mesmo se, a cada vez, isso vá reforçar essa confiança. 

Mas a confiança não nasceu de suas dúvidas, ela nasceu das confrontações. 

É a evidência da Luz que o convence, a evidência, é claro, que tudo o que nós havíamos anunciado e, 

sobretudo, nos anos 2005-2006, realiza-se sob os seus olhos e em você, é claro. 

Eu não digo o que acontece, mas eu atraio sua atenção que, nos momentos de silêncio, você vai, talvez, 

sentir algumas Portas, algumas Estrelas, alguns Triângulos e, sobretudo, aquilo de que eu falei, os 

famosos golpes de agulhas, assim. 

É a Luz adamantina, não, unicamente, que se deposita em um lugar, mas que se acumula em lugares, de 

maneira brutal, e que dá como esses golpes de agulhas, por vezes, isso pode ser uma câimbra, por vezes 

pode ser um espasmo no ventre, por vezes, pode ser uma dor de cabeça. 

Mas isso é muito fugaz, isso vem, isso vai. 

Isso é absolutamente lógico, também. 

E aí, nesse momento, é o que acontece com o Coro dos Anjos, que toca sua alma, se ela está aí (ou se ela 

não está aí) ou, em todo caso, que toca, diretamente, a Porta AL. 

 

Questão: a contagem regressiva começou, em relação aos diferentes eventos previstos? 

Eu sinto como uma tristeza no desenrolar desses eventos. 

A contagem regressiva terminou, minha cara irmã, ela não começa. 

Ela terminou após a passagem da primeira Estrela, aí, não é a contagem regressiva, é a vivência dos 

eventos. 

Então, talvez que, aí onde você vive, em suas circunstâncias sociais, afetivas, de território, não haja 

problema. 

Mas eu não acredito que se possa dizer isso de muitos seres humanos sobre a Terra, atualmente. 

Porque muitos vivem perturbações elementares ao nível dos países, ao nível das regiões do mundo, que 

são a nenhuma outra similares, os fenômenos climáticos, os fenômenos geofísicos, os fenômenos ao nível 

da consciência que são cada vez mais intensos. 

O que você sente, é claro, essa tristeza que não é mais uma raiva nem uma negação é, efetivamente, o 

momento, eu diria, em sua vida efêmera, no qual o coração fica apertado, por exemplo, porque um filho 

vai ao serviço militar (não, isso não existe mais), vai casar-se ou, ainda, o momento em que seu 

companheiro desaparece, definitivamente. 

Há, efetivamente, essa tristeza a atravessar, mas essa tristeza é, unicamente, o que pode restar de apego ao 

efêmero. 
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É como quando você sabe que está em estado terminal de uma longa doença, você fica contente de partir 

na Luz, mas há, de qualquer forma, um pequeno aperto no coração ou, mesmo, nós na garganta, porque 

você sabe que as coisas vão mudar, radicalmente, e mudar de modo drástico, eu diria, quando você pode 

dizer que nada mais será, jamais, como antes. 

Portanto há, sempre, a alegria do novo e, ao mesmo tempo, o aperto no coração por soltar o antigo. 

É completamente humano, isso. 

Isso você o faz, aliás, por vezes, ao mudar de lugar, mas, aí, com uma profundidade e, eu diria, uma 

gravidade, de algum modo. 

Não é uma tristeza profunda para banhar-se em lágrimas, é uma espécie de…, você sabe que terminou, 

você sabe que as coisas mudam e há esse pequeno aperto no coração dos pequenos prazeres da vida 

encarnada, mesmo confinada. 

O prazer dos alimentos, o prazer de fazer amor, o prazer de passear, o prazer de interagir. 

A Alegria não depende mais disso, a Alegria depende de seu coração e há, efetivamente, como um aperto 

no coração, como eu o disse na questão anterior, há, entre vocês, os que começam a ter informações do 

que acontece, de modo, por vezes, muito nítido, sem poder dar data. 

Mas a data não é uma contagem regressiva, e a tristeza, os apertos no coração (eu prefiro essa palavra) é o 

que pode restar de apegos ao que tem sido vivido. 

Porque o que tem sido vivido, mesmo no efêmero, você sabe, efetivamente, que há momentos de grande 

alegria, de satisfações nesse mundo. 

Então, é o momento no qual você sabe que vai desembocar, intuitivamente e, talvez, pela vivência, em 

algo de profundamente diferente e, contudo, você sabe que, ao mesmo tempo, há esse aperto no coração 

de fazer o luto do que você conheceu, fazer o luto de certo modo de funcionamento, fazer o luto do que o 

divertiu e não, necessariamente, apegou, o que o agradou nesse mundo, porque ali havia, de qualquer 

forma, alegrias, prazeres, a vida está aí, ela não está em outro lugar, aí, onde está sua consciência. 

Então, é claro, você pode sentir essa nostalgia, mas sem poder identificá-la; é uma atmosfera geral. 

Eu creio que os ingleses dizem o «spleen» e é ligado ao baço, o spleen. 

O spleen que vem da palavra baço, em inglês. 

Baço é o quê? 

É o centro, é o lugar de quê? 

Da Porta Atração, ou seja, dos apegos, dos hábitos, o que lhe permitiu viver nesse mundo, como eu vivi. 

Você sabe que, mesmo em minha última encarnação, mesmo se eu morri, se posso dizer, sem dificuldade, 

nos dias em que você sabe disso, mesmo se você é o ser mais liberado e o maior, presente na superfície 

dessa Terra, há esse aperto no coração. 

É humano, mesmo se sua alma esteja dissolvida. 

Então, esse aperto no coração pode tomar o aspecto de uma tristeza, de uma nostalgia, ele pode tomar 

diversos aspectos. 
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Mas, no instante seguinte, há a Alegria, aí também, sem razão, você se reencontra aliviado, enquanto nada 

há para contentá-lo, não há a mão de seu companheiro, não há um evento feliz, mas, de qualquer forma, a 

Alegria está aí e, nessa Alegria, há pequenos apertos no coração. 

Observe que isso se produz, sobretudo, se você pensa no que viveu, se você pensa em seus próximos ou 

naqueles que desapareceram. 

Observe que, antes do mês de maio e no mês de maio, eu falava de tournicoti-tournicota, eu falava de 

cata-ventos que eram um golpe na Unidade, um golpe na dualidade, aqueles que se pretendiam Absolutos 

liberados e que recaíram em cadeias bem mais pesadas do que aquelas que estavam anteriormente. 

Mas isso não é grave, tudo isso são jogos, porque eles concernem apenas à ilusão. 

Então, é claro, há humores que passam, há grandes alegrias que passam, há momentos de vazio, de estase, 

de desaparecimento. 

E tudo, se você o vê, se você está atento, vai muito rápido. 

A distorção temporal é tal, doravante, que você vai viver sincronias. 

Você tem a impressão de que uma hora durou dez horas, por exemplo, ou que dez horas duraram apenas 

um minuto, cada vez mais. 

Mais anomalias na matriz social da ilusão. 

Tudo isso é, muito exatamente, o que vocês vivem, todos, vibrações ou não vibrações, Onda de Vida ou 

não Onda de Vida. 

Porque tudo o que foi necessário para você, como ancorador e semeador de Luz, permitiu-lhe ancorar, é 

claro, em você, mas, também, na Terra, eu o lembro. 

E, obviamente, os últimos que chegam, agora, vivem isso com, eu diria, evidência. 

Eles não têm que se colocar questões de vibrações, de linhagens, e do que quer que seja mais. 

Eles encontram o instante presente e a Eternidade de um dia para o outro. 

Outros, em contrapartida, afundam, ainda mais, na inversão, ainda mais, na confusão, mas daí sairá, 

também, a Luz, em um determinado momento. 

 

Questão: os seres de Órion e das Plêiades fazem parte do Coro dos Anjos? 

Todo ser presente em sua Eternidade é inscrito no Coro dos Anjos, é inscrito no Espírito do Sol. 

A diferença, e eu a expliquei no último mês, eu creio, é que, no Coro dos Anjos e no Espírito do Sol você 

não pode pôr forma, você não pode pôr rosto e você não pode pôr consciência específica. 

Portanto, o Coro dos Anjos é o coro que você ouve quando está em seu corpo de Existência, por exemplo, 

quando você viaja nas dimensões, são os sons que se modificam, nesse momento, para aqueles que os 

ouvem, em diferentes momentos do dia, no ouvido ou nos ouvidos. 

O Coro dos Anjos é a magia do Amor e da Verdade. 

É mais do que um coração, um coração no sentido de um coração centro, é mais do que um coro, no 

sentido daqueles que vão cantar. 
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Não veja, aí, um coral com milhares de anjos que cantam ao mesmo tempo, mesmo se isso seja a 

Verdade. 

Veja ali, sobretudo, porque é isso, a perfeição da Vida, que não depende de qualquer consciência em um 

corpo, mesmo o mais elevado. 

O Coro dos Anjos e o Espírito do Sol são o suporte da manifestação, qualquer que seja. 

E é o Coro dos Anjos e o Espírito do Sol, entre outros, que são predominantes, durante este período, e que 

faz você viver isso. 

Não é sua pessoa que o vive, não é, mesmo, mais, nossos reencontros entre cada um de vocês e nós ou 

entre vocês, aqui, que faz isso. 

É o Éter, o Éter primordial, com o som primordial, que é o Coro dos Anjos e o Espírito do Sol que, como 

eu disse, é a matriz Crística de liberdade. 

Portanto, não é, unicamente, uma consciência em uma atribuição de função e de forma. 

O Coro dos Anjos é como se eu dissesse, não sei, é como se eu falasse da folha na árvore, mas nem todas 

as árvores têm folhas, mas eu falaria da «folha da árvore». 

Do mesmo modo, eu falo do Coro dos Anjos, porque isso lhe evita, de algum modo, querer referir-se a 

uma determinada consciência, como um Arcanjo ou um Ancião ou uma Estrela. 

É algo com o qual você não entra em contato pelo Canal Mariano, como uma consciência identificada, 

mas que o atravessa de lado a lado. 

Porque é a Vida, é a Liberdade, é a Eternidade. 

E que não é ligado a uma entidade ou a uma consciência de um corpo, mesmo livre. 

 

Questão: pode-se dizer que são os Anjos do Senhor? 

Não mais. 

Os Anjos do Senhor, isso é muito preciso. 

São formas identificadas que são os Vegalianos, que têm uma missão específica nesse final dos tempos. 

Mas o Coração/Coro dos Anjos, quer você o escreva com C ou com Ch [NDT: no francês, é 

Cœur/Chœur, por isso a menção ao C e ao Ch], remete-o a algo que não é personificado, nem mesmo 

individualizado. 

Não há alma ou, então, essa seria, se posso permitir-me essa expressão, a alma dos mundos, a alma da 

Criação, o Espírito universal, também, se quiser. 

Porque o Coro dos Anjos e o Espírito do Sol não conhecem nem limite de forma, nem qualquer limite de 

qualquer espécie. 

É o suporte da vida na multidimensionalidade. 

É, também, diretamente ligado – mas isso será desenvolvido mais tarde – ao fogo e ao elemento Fogo. 

 

Questão: o que é de ser acordado com uma carícia na face esquerda? 
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A carícia na face esquerda é o beijo de Maria. 

Ele assinala, também, sua Liberdade, e essa carícia pode permanecer como uma zona de sensibilidade 

específica. 

 

Questão: é possível falar da posição de Hercobulus, nesse momento? 

Nesse momento, não é muito preciso, é a essa hora precisa. 

Você não tem, absolutamente, a noção de distância, se quer, é muito difícil conceber as distâncias, quando 

vocês estão confinados. 

Por exemplo, se falamos da distância da Terra-lua ou se você toma a distância de uma unidade 

astronômica, você vai aperceber-se de que Hercobulus desloca-se a uma velocidade variável, parece, por 

vezes, rebaixar, em função do que ele encontra em seu caminho. 

Mas a posição, é claro, é, de momento, atrás do Sol. 

Mas, agora, atrás do Sol é muito vago. 

O que eu posso dizer, simplesmente, é que, obviamente, ele cruzou a órbita dos planetas que vocês 

nomeiam trans-saturnianos, ou seja, além da órbita de Saturno. 

E que os processos que foram observados nos anos 2000, antes, mesmo, que vocês tivessem outras 

informações ao nível dos planetas os mais distantes do Sol, trans-saturnianos, se querem, eram, já, 

afetados por esse corpo celeste. 

Mas, eu repito, os efeitos de Hercobulos fazem-se sentir com grande intensidade. 

Não é a única coisa em causa, é claro, mas lembrem-se de que o mais importante, para esse corpo, não é a 

distância em relação às interações da gravidade e dos campos magnéticos que, eu os lembro, para aqueles 

que não têm mais os conhecimentos disso, são o inverso da raiz quadrada da distância, para a influência 

gravitacional. 

Grosso modo. 

Mas isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que o que vai ser importante – e nós o temos, sempre, dito – não é a aproximação, 

propriamente dita, uma vez que, aí, agora, todos os vulcões que deviam ser despertados estão quase 

despertados e em erupção. 

E os buracos de corte da Terra, que se produziram, permitem, agora, a expansão da Terra, tal como eu o 

havia especificado há muito tempo. 

Então, se quer, não é, tanto, uma questão como essa, não é a distância que é importante agora, uma vez 

que o efeito faz-se, já, há anos, é a visão com os olhos de carne disso que assinalará a entrada no choque, 

com o Apelo de Maria, pouco tempo depois. 

 

Questão: uma noite, eu tinha sons na cabeça. 

Eu penetrei esses sons, o espaço expandiu-se e eu tive a visão do apocalipse, com embarcações de luz 

branca que tocavam o solo. 
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A Terra estava em fogo e havia meteoritos. 

Eu estava sem forma e sem corpo. 

O que isso significa? 

Então, já, você deve saber que o que se chama o canto da alma, testemunho da ampola da clariaudiência e 

do Canal Mariano, significa o contato com a alma e, depois, com o Espírito. 

Você sabe, talvez, também, que há diferentes sons, diferentes oitavas. 

A última oitava é o Coro dos Anjos. 

Esse Coro dos Anjos corresponde à permeabilidade completa do Canal Mariano. 

Há técnicas no yoga, alguns yogas, nas quais é preciso, como você disse, penetrar o som, ou seja, estar à 

escuta do som e de nada mais. 

É algo que é muito conhecido em alguns yogas, de que eu me esqueci do nome (o yoga do som, aliás, 

vamos chamá-lo), pouco importa, Kriya yoga, essencialmente, mas há outros tipos de yogas muito mais 

recentes, em especial, que haviam sido instaurados, eu diria, pelo mestre, aquele que foi nomeado Ram, 

que foi – agora se pode dizer – Ram Chandra Babuji. 

Se quiser, esses seres desenvolveram os yogas. 

Eu o lembro, também, de que vocês tiveram o yoga da Unidade, tiveram o yoga do Supramental de Sri 

Aurobindo, quando ele estava na encarnação, tiveram o yoga da Unidade e da Verdade de Um Amigo, é 

claro, que foi Ramana Maharshi. 

Tudo isso, se quiser, desvenda-se a você. 

Você pode penetrar o som; quando você penetra o som, você sai da linearidade do tempo, você toca a 

Eternidade. 

É, aliás, uma técnica para aceder ao estado multidimensional, a meditação no som interior. 

E ver o que você viu corresponde, efetivamente, à trama do que vai desenrolar-se sobre a Terra, e que está 

suficientemente perto de vocês, agora, para dar-lhes – a alguns de vocês – por esse procedimento de 

entrar no som, ou de modo completamente inesperado, em seus sonhos, em visões, vai dar-lhes a ver o 

que é o final dos tempos. 

Há, também, uma analogia entre as Trombetas da Terra e do Céu e as Trombetas que vocês ouvem. 

As Trombetas, não as suas, mas aquelas que são ouvidas sobre a Terra, de maneira cada vez mais 

extensiva, anunciam, é claro, como para as Trombetas do muro de Jericó, elas chamam, ao mesmo tempo, 

à redenção e, ao mesmo tempo, à dissolução total de tudo o que é efêmero. 

E se você atravessa esse som, doravante, terá, talvez, a oportunidade, se isso lhe é acessível e suportável, 

de ver o que vai acontecer no céu e nas dimensões outras, mas, também, o resultado concreto na Terra. 

Eu o lembro de que os cometas e os meteoritos são a precipitação, a concreção e a concretização do 

Arcanjo Miguel nesse plano no qual você está. 

Então, meditar no som é uma técnica conhecida junto aos nossos irmãos orientais, em alguns yogas, mas 

é, também, algo que você pode aplicar hoje. 
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E, frequentemente, você vai desembocar ou no desaparecimento total ou na vacuidade, ou você vai 

perceber rostos de vidas passadas, aqueles que você teve, reminiscências de vidas passadas ou, por vezes, 

diretamente, você penetra no que foi nomeado, nos anos 2009-2010, pelo Arcanjo Anael, a 

ultratemporalidade. 

Eu o remeto a isso e essa ultratemporalidade, uma vez que o processo de precipitação da Luz atinja seu 

paroxismo, ou seja, seu ponto de não retorno, naquele momento, você tem acesso, na ultratemporalidade, 

à trama temporal do que resta, ao nível do tempo, a viver na Terra. 

E, efetivamente, pode ali haver essa tristeza ou essa nostalgia e esse medo que pode aparecer, mas que 

não durará, ligado ao que você vê quando desses momentos, que são conjuntos: o aparecimento, no céu, 

de Hercolubus (ou Hercobulus), o aparecimento de milhões de embarcações em seu céu, como é o caso ao 

redor do Sol nesse momento, representa, verdadeiramente, um sinal importante de que alguma coisa está 

em curso de produção, em curso de realização, e vai, completamente, reagenciar as dimensões e a vida. 

E, portanto, também, você. 

 

Questão: os rostos que eu percebo nesses momentos são rostos de outras encarnações ou, igualmente, 

outros rostos? 

Rostos femininos apresentam-se, mas sem comunicação direta. 

Ambos são possíveis, meu caro amigo. 

Você pode ter reminiscências de suas vidas passadas, mas você pode ter, também, os rostos das Estrelas 

ou dos Anciões. 

Eu espero, sempre, que algumas venham ver-me, isso começa a ficar longo, aliás. 

Mas você pode muito bem ver aparecer, sem procurar de maneira alguma, nem por meditação nem outra, 

ou os rostos desfilam como algo que desfila, ou seja, da esquerda para a direita, por vezes, da direita para 

a esquerda (há um rosto, é como um diapositivo e outro diapositivo), ou é alguma coisa que chega de 

longe e que chega para você. 

Isso lhe dá a origem. 

Os rostos que passam são os rostos de suas vidas passadas. 

Eu, quando venho, ou uma Estrela vem a você, mesmo se há várias delas, chega-se e chegamos diante de 

você assim, ao nível dos olhos. 

Mesmo se você sinta nossa Presença no Canal Mariano ou em seu coração, diretamente, uma vez que nós 

estamos em você, ao nível dos sentidos, isso vai chegar assim, ou seja, do mais distante ao mais próximo, 

o rosto vai aumentar. 

Enquanto, quando são seus rostos de vidas passadas ou de suas linhagens, os rostos estão como quase 

colados em você, você os vê de muito perto, mas não há essa noção de aproximação como para nós, como 

para você, perdão, entre você e em suas linhagens. 

Então, um ser de Luz, quer seja Maria, quer sejamos nós, quer seja um Arcanjo, se você tem a 

possibilidade visual que se abre, naquele momento, isso vai chegar assim, diante de você, do mais 

distante, e vai dar zoom. 
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Em contrapartida, se são seus rostos de suas vidas passadas, não dá zoom, isso passa, desfila, da esquerda 

para a direita ou da direita para a esquerda, com o mesmo tamanho. 

Em contrapartida, se somos nós, se você consegue perceber isso, é um rosto que vai aumentar, cada vez 

mais. 

Então, já, através disso, você pode ter uma ideia do que você vê. 

 

Questão: é urgente pôr ordem nas coisas antes do Apelo de Maria? 

Então, aí, caro amigo, em geral, põe-se ordem quando vamos morrer, para preparar a sucessão, mas, aí, 

ninguém há para tomar a sucessão. 

É claro, é preciso cumprir as obrigações morais, sociais, afetivas, societais, mesmo, é preciso ali cumprir, 

mas a expressão «pôr ordem» não tem qualquer sentido, na medida em que, depois, nada mais há. 

Então, por que você quer organizar alguma coisa na qual nada mais há depois? 

As regras de funcionamento de seu mundo vão mudar, de maneira um pouquinho dramática, digamos. 

Não creia mais ter o calor pressionando sobre um botão ou girando um interruptor de um aquecedor. 

De momento, você tem o Sol, naturalmente. 

Mas não espere que haja, nos eventos que vão desenrolar-se, e que já se desenrolam, outra coisa que não a 

capacidade para entrar no interior. 

Porque tudo o que estiver no exterior, você não poderá ali apoiar-se, de maneira alguma. 

É como se o mundo exterior desaparecesse. 

Então, o que você quer fazer aparecer como sucessão ou pôr em ordem, em alguma coisa que não existirá 

mais? 

É na ordem interior que é preciso colocar-se, é preciso colocar ordem em seus negócios em relação, 

justamente, ao que pode resistir, ao que pode chocá-lo, ou seja, o que assinala seus apegos, suas crenças 

ainda presentes. 

Aí sim, é preciso pôr ordem, e é, aliás, o que faz a Luz, dando-lhe a ver e a viver tudo isso. 

Mas lembre-se de que o melhor modo de pôr ordem, no aspecto interior, é desaparecer para si mesmo. 

 

Questão: quando de uma meditação, eu vi seu rosto e aquele de Bença Deunov que pareciam sobrepor-

se. 

Eu não soube quem era, precisamente, ali, ou se vocês estavam ali, os dois. 

Eu rendo graças. 

Estamos muito próximos, então, você sabe, já, que a semelhança física que se tinha na velhice, mas, 

também, nós éramos algo de especial, que poderia, talvez, assimilar-se com o que vocês nomeiam, hoje, 

as chamas gêmeas. 

Mas eu não sou a chama gêmea de Bença Deunov, mas a impregnação de meu mestre foi tal, que eu, de 

algum modo, me tornei ele. 
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E isso existe nas transmissões de mestre a futuro mestre, nos mecanismos de funcionamento que 

prevaleceram no Oriente, como no Ocidente e por toda a parte no mundo, há milênios. 

Transmitia-se a alguém alguma coisa. 

E, aliás, se você observa, nós, os Anciões (eu não falarei para as Estrelas), você observa que, tanto eu 

mesmo como Sri Aurobindo como Ram Chandra Babuji, como Ramana Maharshi, não designamos 

sucessor. 

Há os que se intitularam sucessores, mas nenhum de nós que partiu naquele período teve nem a ideia nem 

a vontade nem a ordem vinda lá do alto para designar um sucessor porque isso nada queria dizer, já 

naquela época, nos anos 80. 

Mas, obviamente, antes dessa época, havia, efetivamente, grande similitude física e de pensamento entre 

meu mestre e eu mesmo, porque os tempos queriam isso. 

E, efetivamente, o mestre, no momento de sua excarnação, tem a capacidade de transmitir o que ele é 

àquele que ele designa como seu sucessor. 

É similar, por exemplo, no interior da França ou outros lugares, quando você transmite o dom do fogo ou 

outros dons que se transmitiam, diretamente, a uma pessoa. 

Não era hereditário, mesmo se haja, é claro, dons hereditários. 

Aí, era uma doação consciente para aquele que ia retomar a sequência. 

Mas isso era válido no meu tempo; hoje, isso não é mais válido. 

E, aliás, nós o repetimos, não há mestre a seguir, não há entidade a seguir, não há canal a seguir, há a ser 

você mesmo, com a ajuda que nós lhe aportamos, uns e os outros, é tudo. 

Então, é claro que é agradável quando você me encontra e eu venho vê-lo. 

E muitos de vocês começam, já há anos, mas de modo, agora, eu diria, mais tangível, quer seja no 

alinhamento, em seus sonhos, nossos encontros fazem-se face a face. 

É seu face a face. 

E não se esqueça, tampouco, de que o rosto que aparece quando eu venho vê-lo, eu estou também em 

você, e que essas comunhões e que esses encontros, mesmo se sejam apenas visuais ou vibrais, mesmo 

sem troca de palavras, bastam-se por si mesmos. 

Porque eles lhe transmitem algo, um pouco como a transmissão de mestre ao futuro mestre. 

Mas, aí, não há mais mestre e não mestre, você é mestre do que você é ou você não é mestre do que você 

é. 

É claro que há modelos, é claro que você pode amar mais tal Estrela, tal Ancião ou tal pessoa, mas não 

idealize o que não deve ser idealizado. 

O tempo dos mestres terminou, você se dá conta disso de maneira visual e por si mesmo. 

Aqueles que estiverem nos Círculos de Fogo poderão – é uma expressão, é claro –, mas por que não jogar 

cartas com um Arcanjo? Mas ele não tem mãos, então, isso vai ser difícil. 
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Mas vocês podem trocar sobre coisas simples, não há pomposidade conosco, mesmo se algumas palavras, 

por exemplo, tanto de alguns Arcanjos como de alguns Anciões ou de algumas Estrelas tenham seguido 

uma estruturação específica nos anos passados. 

Mas, quando você viver a realidade quotidiana disso, verá que é tão simples como o que acontece em sua 

casa, mas isso concerne a outros setores de atividade que como a faxina ou como ocupar-se dos filhos. 

 

Questão: no curso de uma atividade, eu percebi, no lado esquerdo, sons muito fortes, ao ponto de os 

sons externos parecerem confortáveis. 

Era muito presente e muito incômodo, uma ressonância muito forte que durou até o dia seguinte. 

Eu adormeci. 

É a Trombeta pessoal. 

Quando as Trombetas coletivas dos sons do céu e da Terra estiverem presentes, você não poderá fazer 

outra coisa que não tudo deixar no plano, exceto aqueles que resistem, é claro. 

Isso faz parte do processo de estase. 

Então, é claro, a pessoa é incomodada em suas atividades, mas, aí também, é para dizer-lhe: o que é que 

você prefere, a Eternidade ou o efêmero? 

Há os que serão obrigados a deixar suas atividades no dia em que isso se produz, seu trabalho, suas 

ocupações, quaisquer que sejam. 

Porque é isso o apelo coletivo da Luz, não é, simplesmente, pequenos toques, como você vive em seus 

alinhamentos ou nas circunstâncias da vida. 

Quando o apelo tornar-se permanente o que é que você vai fazer? 

Quando você ouvir esse som que vem do solo e do céu, por toda a parte, mesmo aqueles que em nada 

creem, ou você resiste ou você deixa tudo no plano para, justamente, atravessar o som. 

Então, é claro, isso pode incomodar, uma vez que isso se torna muito estridente, mas é, ainda, nada em 

relação ao que você vai ouvir, que vem de todos os lugares da Terra, aí onde você está. 

Você não poderá identificar uma fonte no barulho, do mesmo modo que, a um dado momento, 

independentemente do sinal celeste, você não poderá identificar; a Luz Branca estará por toda a parte e 

haverá nada mais. 

Tudo será apagado, permanecerá a Luz Branca, os sons do céu, o som da Terra e o Apelo de Maria. 

Depois, você faz como quiser, e como puder, sobretudo. 

Mas o som é destinado a tomar toda a consciência, é claro. 

É o som e o Apelo de Maria, é claro, que vai conduzi-lo. 

Do mesmo modo que nosso amigo, há pouco, descrevia que ele atravessou o som para ver as visões das 

embarcações e dos meteoritos. 

Aí também, você deverá atravessar, porque, na saída dos três dias, é, verdadeiramente, um novo 

nascimento. 
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Bom, é claro, há os que terão dificuldade para nascer, mas, entre vocês que, talvez, leram, talvez viveram 

algumas coisas, mas isso se fará com uma facilidade desconcertante. 

Como você deixa seu manto à noite, entrando em sua casa, similar, você retira a velha pele. 

Mas há os que não querem retirar a velha pele, é aí que isso será complicado. 

 

Questão: quando de um sonho, fui como que aspirado em algo de cinzento, desagradável. 

Eu chamei Maria e tudo se dissolveu, resolveu-se. 

Então, é preciso saber que, quando você toca a Infinita Presença e a Última Presença, quer seja à noite, 

quer seja no alinhamento ou espontaneamente, você tem uma zona que, do ponto de vista da consciência, 

é chamada denéant, ou, se a pessoa ainda está presente, há o sentimento de algo de viscoso e há o medo 

donéant que aparece. 

É claro, há o sentimento de entidade, mas isso é, muito precisamente, o que é chamado, na Kabala: «Ain 

Soph Aur», ou seja, o que está além da Luz. 

É o Absoluto. 

É só porque há uma pessoa que está aí que isso lhe parece ser viscoso, onéant, difícil, terrível. 

Mas é preciso ousar ir ali e atravessar isso, ou seja, abandonar sua consciência e não se servir de sua 

consciência para chamar Maria. 

Porque, é claro, se você chama Maria, ela vai tomá-lo nos braços e vai evitar, não por vontade dela 

mesma, mas porque você a chamou, que você esteja na vivência dessa passagem, não para impedi-lo, mas 

para solidificá-lo. 

Eu não chamei Maria, mas, simplesmente, pronunciei seu nome. 

Então, cara amiga, nós temos falado, a partir das Notas de Fevereiro, da ativação total do verbo criador, o 

que quer dizer que você é capaz, assim eu o décimo primeiro corpo esteja ativado, não há necessidade de 

orar para Maria, fazendo uma dezena de rosários. 

Você diz Maria, Maria está aí, você diz Vovô ou OMA, eu estou aí. 

Aliás, não há muitos que ousam chamar-me, ali, preferem chamar Maria, não sei por quê… 

Eu esclareço que eu estou para nada, em sua atribuição vibral, hein? 

Eu faço apenas ser o meirinho, se quiser, aquele que registra, mas não sou aquele que vem julgar o que 

quer que seja. 

Então, é claro, Maria toma-o nos braços, é uma mãe. 

Mas basta, simplesmente, pronunciar seu nome. 

É como para os alimentos: você pensa em um alimento, você tem o efeito do alimento. 

E você sabe se vai digeri-lo ou não, sem, mesmo, falar da aproximação ou não do Canal Mariano ou da 

ativação da Coroa do coração. 

Então, você pode imaginar que, quando o verbo criador está ativo, se você diz Maria, Maria está ali. 

Se você diz Vovô, eu estou ali. 
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É instantâneo, uma vez que é seu estado natural que você redescobre. 

Lá em cima – quando eu digo lá em cima é no mais profundo de si mesmo – nas dimensões as mais 

etéreas, você tem uma Presença que é sua Presença. 

Você diz Maria lá em cima, Maria está ali, uma vez que você é multidimensional e está bilocado, onde 

quer que você queira. 

É isso que você descobre, aqui mesmo. 

É por isso que é preciso prestar muita atenção ao que você diz ou ao que você pensa, porque isso vai 

materializar-se, cada vez mais rapidamente. 

É por isso que se tem insistido no fato de ter apenas pensamentos de amor, de não julgar. 

Porque, se você julga, isso não quer dizer não ver, mas, se você julga, se condena, é você que se julga e 

condena-se, não é o outro. 

Então, assim que você tenha uma crítica a fazer ao outro, eu já disse, é aquele que diz que é. 

Então, o que você vê no outro, um réptil que você vê no outro, uma linhagem que não lhe agrada, mas é 

claro que é você, uma vez que não há mais separação entre os planos. 

Então, se você tem, em seus pensamentos, preste atenção, porque pensamentos, por exemplo, lascivos, 

vão atrair a lubricidade. 

Pensamentos de medo vão colocá-lo em face da realização desses medos. 

Pensamentos de amor vão colocá-lo na realização do amor. 

Você pensa Maria, Maria está aí, mesmo sem chamá-la por uma oração, mesmo sem chamar-nos com 

rituais, com cristais ou outra coisa. 

Isso é o verbo criador. 

Então, é claro, o verbo criador deu, também, reversões e algumas brincadeiras de nossos queridos canais, 

que exploraram caminhos um pouco específicos. 

Mas está muito bem, pelo menos, ali estarão a par do que não se deve fazer no próximo ciclo. 

Portanto, essa instantaneidade é ligada à ultratemporalidade, ao desaparecimento puro e simples da trama 

linear desse mundo. 

 

Questão: a que corresponde o fato de sentir, simultaneamente, o décimo corpo, as Portas AL e 

UNIDADE, como se houvesse uma sensação de elevação? 

Então, caro amigo, existem estruturas que passam por aí, em especial o que foi chamado 

de Lemniscata sagrada. 

Você se lembra de que, a um dado momento, havia movimentos a fazer com a cabeça, para liberar o nó de 

passagem que é a garganta, ou seja, o décimo corpo, e você observa que sente, por vezes, essa aspiração. 

É, simplesmente, a revelação do Coração Ascensional que está pronto. 

O Coração Ascensional não é a Coroa radiante do coração, é o que havia sido explicado, há, há anos, 

enquanto você não o vivia, a prega periférica, que está ao redor da grande Coroa radiante do coração. 
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E há, também, uma conexão entre as Portas AL e UNIDADE e, é claro, o décimo corpo, do mesmo modo 

que há ligações entre a Porta Profundidade e a Porta HIC, que estão atrás. 

Tudo isso você vive e, portanto, sente esse apelo da Luz, de diferentes modos. 

Aí, é um apelo à revelação do Coração Ascensional, ou seja, daLemniscatasagrada, 

da Merkabah interdimensional individual, mas, também, coletiva, uma vez que você penetra a 

ultratemporalidade (você chama Maria, ela está aí, você pensa em Maria, ela está aí), do mesmo modo, 

vai constituir-se a Merkabahinterdimensional coletiva. 

Não há apenas uma, há várias delas, aliás, há seis, como os cubos Metatrônicos, dos quais eu falei no mês 

passado. 

Mas lembre-se de que tudo isso não são objetivos ou finalidades, é como os Elfos, são meios, vetores que 

lhe permitem aceder ao que você é. 

Em suma, você está reencontrando, como eu disse, a memória de sua Eternidade. 

Quer seja através das linhagens, das origens estelares, quer seja através dos contatos, quer seja através da 

ruptura da matriz de terceira dimensão, como as sincronias, como, às vezes, a Luz que é sincrônica com o 

pensamento que você teve. 

Você poderá verificá-lo, em múltiplas reprises, tudo isso. 

Então, o que você descreve é, unicamente, a aplicação do Coração Ascensional, da Lemniscata sagrada, 

da Merkabah interdimensional que se eleva, efetivamente, por esse ponto que, eu o lembro, é o corpo de 

comunicação com o divino, mas, também, o ponto que é nomeado de nascimento espiritual. 

Mesmo se o nascimento espiritual na Eternidade faça-se pelo coração há, também, uma passagem que se 

faz pela garganta. 

Você sabe que, a partir de 2011, você teve três passagens do chacra da garganta. 

O primeiro, em dezembro do ano 2011, que foi a passagem que foi impulsionada – a primeira reversão – 

pelo Arcanjo Uriel. 

E você teve, assim, não todos os anos, mas em alguns determinados momentos, diversas passagens pelo 

chacra da garganta. 

É, exatamente, o que você descreve. 

 

Questão: o fato de sentir-se sair pela garganta é esse mesmo fenômeno? 

Também, é claro. 

A Coroa radiante do coração, o Coração Ascensional é muito mais amplo do que o chacra do coração e 

muito mais amplo do que a simples Coroa radiante, uma vez que essa Coroa radiante desce e engloba, 

também, a Porta OD, na ponta do esterno, como o chacra da garganta e o décimo corpo. 

Portanto, são absolutamente lógicas, essas sensações. 

Por vezes, isso pode produzir-se mais alto, a impressão de sair pela Coroa da cabeça, de ser aspirado por. 

É a mesma coisa. 
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Questão: quando de um almoço, tudo se tornou mais luminoso, exceto à esquerda, onde eu via através 

de um véu. 

Eu tive medo, pensei em um acidente vascular cerebral e ouvi uma voz que dizia: «Não tenha medo, é 

para fazê-lo ver mais longe». 

Eu fui à emergência, nada havia. 

Eu tive uma dor de cabeça terrível, passou e não recomeçou. 

Você vê os reflexos da pessoa: eu vou à emergência porque meu corpo arrisca alguma coisa. 

Você entrou, diretamente, na ultratemporalidade, acompanhada pela presença de Cristo. 

O que é que você quer mais? 

Precisava dizer… 

Eu a farei observar que, se a pessoa tem medo, obviamente, você não ouvirá o que lhe dirá cristo, você 

vai ouvir apenas seu mental, que lhe diz para ir à emergência. 

E ele me disse: «Você pode ir à emergência para tranquilizar-se». 

Exatamente. 

Jamais Cristo, Miguel ou um de nós interferirá, sobretudo agora, em sua liberdade de decisão. 

Você está só em face de si mesma, mesmo se nós estejamos aí. 

Nós não diremos, jamais, «Faça isso» ou «Faça aquilo», é impossível, é você que deve posicionar-se. 

Nós o acolhemos, nós lhe seguramos a mão, nós falamos com você, nós o recebemos em nossa casa ou 

você nos recebe em sua casa, mas jamais, jamais, sobretudo neste período, nós lhe diremos para fazer isso 

ou aquilo. 

Nós lhe damos os elementos de sua liberdade e sua maior das liberdades é escolher você mesmo, é não 

obedecer nem a Cristo nem a mim nem a Maria. 

E cabe a você saber se obedece à sua pessoa ou à sua Eternidade. 

Aí, é claro, é um reflexo da pessoa que tomou medo por sua saúde. 

É claro, eu tenho dor de cabeça, é claro, eu vejo algo de bizarro à esquerda, como um véu e, em meu 

reflexo de minha pequena vida pessoal, eu imagino que tenho um acidente vascular ou um descolamento 

de retina, não é? 

Mas vocês sabem que os hospitais, eles vão tomá-los por loucos. 

E, sobretudo, cuidado para não permanecer confinado nos hospitais, porque ali haverá muitas 

manifestações surpreendentes. 

Dê-se conta: você, que conhece tudo isso, você vai ao hospital. 

Imagine aquele que está, por exemplo, na materialidade a mais simples, no cartesianismo o mais simples, 

e que, no entanto, tem uma vida sadia e que se põe a ouvir isso, e que chega ao hospital. 

Mas vocês vão ser todos trancados, vão colocá-los sob injeção, atenção! 
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Sobretudo que, doravante, todos os irmãos e irmãs que são humanos, mas que estão fechados, obtusos, eu 

diria, em suas crenças e em seu cartesianismo, você acredita que, quando eles ouvirem esses sons, eles 

vão dizer que é Cristo ou o Apocalipse? 

Mas eles vão trancar todas as pessoas que virão vê-los. 

Sobretudo que, entre essas pessoas que vão ouvir os sons e que, no entanto, estão despertos, há os que vão 

estar em tal excitação que vão pôr-se a dançar no lugar, a fazer pipi de alegria. 

Mas isso, para um psiquiatra, é direção do asilo. 

Observe, no asilo, vocês ficarão trancados, ninguém poderá vir comê-los, para os três dias. 

O que significa: «Não tenha medo, é para que você veja mais longe»? 

Mais longe em você, ir além do último véu. 

Qual é esse último véu para muitos de vocês? 

É claro, eu faço exceção, e eu já havia dito, aqueles que confundiram a Infinita Presença com o Absoluto, 

mesmo se haja uma pequena nuance. 

A Infinita Presença quer dizer que você é liberado, mas se, depois, em sua vida, após ter vivido isso, você 

faz tournicoti-tournicota e exerce uma predação sobre os irmãos e as irmãs, por orgulho espiritual, por 

necessidade de mostrar-se, e você não está mais na humildade, isso vai recair-lhe no canto da cara, mas 

não é uma punição. 

Isso quer dizer que você compreendeu, perfeitamente, os princípios da manipulação dos Arcontes, 

portanto, esses serão os futuros Melquisedeques, já se disse isso hein? Não é? 

Mas você, quando você vive isso, é um convite, é claro, para ver mais longe, ou seja, ir além do véu da 

forma, ou seja, da crença em vidas passadas, a crença em linhagens que são reais, mas que não são o 

Absoluto. 

Então, aí também, vocês serão ajudados, vamos mostrar-lhes o que os venda ainda. 

Mas não se precipitem aos hospitais, vocês vão acabar, eu lhes digo, sob medicamentos químicos. 

E, aliás, são esses primeiros movimentos, quando os sons vão aparecer de maneira permanente, quando as 

pessoas vão tornar-se loucas e vocês vão assistir a coisas muito específicas, das quais eu não falarei 

porque, se vocês devem ter essa informação, vocês a terão. 

Do mesmo modo que nosso amigo atravessou o som e viu as embarcações e os meteoritos, vocês podem, 

também, atravessar e ver o que se tornam os portais orgânicos, o que se tornam alguns humanos que não 

reconheceram a Luz ou que não querem isso. 

Mas isso, vocês têm a viver, alguns, vê-lo com seus olhos. 

Então, para nada serve dar-lhes esses elementos, mas saibam, simplesmente, que, para vocês, serão, 

certamente, grandes momentos de contentamento e de comunhão, mas, para uma grande maioria de 

humanos, infelizmente, isso será um terror sem nome. 

Aquele que não crê, mesmo, na sobrevivência da alma após a morte, que está inscrito na materialidade a 

mais estrita, para ele não há Espírito, não há alma. 
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Até o momento do Apelo de Maria isso pode mudar, mas, durante o Apelo de Maria, não contem com 

qualquer mudança, uma vez que é a revelação final do que vocês são e de onde vocês são. 

Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir esses sons diretamente, ou de escutar esses sons 

quando eles foram gravados em diferentes lugares do mundo. 

É certo que, mesmo se lhes tenham dito que é o Coro dos Anjos, vocês não podem acreditar, porque 

vocês estão no ponto de vista da pessoa. 

E, para a pessoa, é um terror sem nome, porque o corpo sabe que é seu fim, mas a consciência limitada 

não pode considerar seu fim. 

Então, efetivamente, ver mais longe e ver além dos últimos véus é extremamente importante antes do 

Apelo de Maria. 

É por isso que nós sempre dissemos que, quanto mais o tempo escoa-se, melhor é. 

Não porque vocês estão impacientes e porque lhes parece, por vezes haver um atraso; é porque quanto 

mais nós esperamos e mais vocês esperam, mais as coisas serão brutais, efetivamente, mas não serão 

instaladas em uma duração demasiado excessiva. 

Mesmo para aqueles que recusaram a Luz. 

No hospital, disseram-me que eu tinha uma enxaqueca da aura. 

Sim, é claro. 

É o que pode dizer não importa qual médico. 

E, se você ouve vozes e vai dizer que tem um Arcanjo com você, quando eles virem que há milhares de 

pessoas que têm Arcanjos com elas, imaginem, para aquele que está fechado em suas certezas científicas, 

o que isso pode representar: uma ameaça, uma ameaça terrível. 

Porque um louco, isso se gerencia, mas centenas de loucos, isso não se gerencia e, aos olhos deles, vocês 

são loucos, loucos furiosos. 

Aliás, você vê isso, efetivamente, com seus próximos que não vivem o que você vive, você é uma 

aberração, você é louco, você é anormal. 

Então, você pode imaginar que, além de seu ambiente, para um médico hospitalar em especial, você deve 

ser trancado de ofício, automaticamente, e eu não estou brincando. 

Mas tranquilize-se, a partir do instante em que Maria tiver falado, três dias após, acabou, ninguém mais 

poderá fechar ninguém. 

É similar para os cantos da alma, os médicos chamam a isso zumbidos e há milhares de seres humanos, eu 

digo, sim, milhares agora, não milhões, mas milhares. 

Então, não muitos milhares, porque vocês não são dezenas de milhares, mas, entre um e dois milhares, 

que têm esses sons de ouvido, mas ali, não sabem o que é isso. 

Eles estão persuadidos, a maior parte, que são zumbidos. 

E você vai ver um médico, dizendo que você tem um som no ouvido, ele vai responder: «É um zumbido» 

e, aí, você está condenado a tomar medicamentos. 

Que nada farão, é claro. 
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Mas como você quer que, mesmo um médico que é especialista de ouvido, quando você fala a ele de 

sons, ou um psiquiatra, se você lhe diz que você ouve vozes, você imagina o que isso faz no quadro de 

referência deles? 

Então, é claro, eles vão portar diagnósticos que correspondem, aproximadamente, ao que eles estudaram 

ou ao que eles viram. 

Mas nem todos os zumbidos são zumbidos; a maior parte dos zumbidos são ligados, justamente, ao 

contato com a alma e as Trombetas. 

Isso prova, também, através do fato do que você tem vivido, é que, naquele momento, você estava sob a 

influência de sua pessoa, você não estava, absolutamente, em sua Eternidade. 

Mas não é uma crítica, é, simplesmente, uma constatação que o engaja, justamente, a ver mais 

profundamente. 

Eu creio que Cristo pronunciou a frase a mais correta. 

Vou deixá-los arejar e, em seguida, vocês terão a surpresa, depois. 

O que eu queria dizer, antes de transmitir-lhes todas as minhas bênçãos, é que, fora eu, os outros 

intervenientes que virão agora falarão pelo Espírito do Sol e o Coro dos Anjos e, alguns, como da 

primeira vez em fevereiro, para as questões/respostas, não lhes darão o nome deles. 

É o jogo das sete famílias: quem é que tem o avô Miguel, quem é que tem o avô OMA, quem é que tem a 

Estrela Maria etc. etc. 

Isso não será uma constante, mas eu lhes digo que é algo que vai produzir-se durante esses dias, é 

importante. 

Nisso, boa aeração, e eu lhes digo, talvez, até já. 

 

O.M. AÏVANHOV – Sequência das Trocas 

 

Bem, caros amigos, vamos poder retomar nossas trocas, é claro. 

E, como eu disse há pouco, vocês terão a surpresa, às vezes, de ouvir o Coro dos Anjos diretamente, ao 

invés de minha Presença. 

Mas isso vai depender do que temos a dizer, a trocar entre nós, ainda, e durante certo tempo. 

Então, retomemos o sentido de nossa discussão, primeiramente. 

 

Questão: quando do adormecimento ou de sonhos, eu me senti aspirada em um vórtice. 

Eu desapareci, depois, fiquei como que redepositada em meu corpo; ao mesmo tempo, eu estava como 

no coração de uma hélice, cuja velocidade variava. 

Na parada dela, eu reencontrei a minha consciência. 

O que é isso? 
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Cara amiga, você mesma disse, uma vez que você desapareceu. 

As manifestações do desaparecimento fazem-se de diferentes modos. 

Você pode desaparecer de maneira inesperada, assim, de repente, sem premissas, mesmo se você sinta 

que a consciência está diferente, sem manifestações. 

Você pode, também, perceber os zumbidos no ouvido, que assinalam a saída do corpo. 

 

Você tem, também, a possibilidade de sair com a ativação das linhas das estruturas vibrais que você 

conhece: o chacra do coração, a Onda de Vida, o Canal Mariano, o Coração Ascensional, a Merkabah e 

os Triângulos elementares. 

Mas isso é apenas o que acompanha o processo da transição da consciência. 

O sentimento de aspiração ou de rodopiar é diretamente ligado à saída de sua consciência desse corpo e 

de suas estruturas efêmeras, para penetrar, diretamente, no corpo de Existência. 

É claro, nem sempre há consciência presente, uma vez que, como você diz, nesse caso, você desapareceu. 

Obviamente, são processos perfeitamente normais, mas você manteve sua consciência no momento do 

desaparecimento, o que lhe deu a sentir, a ressentir e a manifestar, diretamente, o que está em relação com 

isso. 

O sentimento de aspiração é a revelação da Merkabah interdimensional, daLemniscata sagrada e do 

Coração Ascensional ao mesmo tempo. 

É isso que é percebido, e é isso que você percebeu. 

Mas o desaparecimento é a finalidade, é o elemento mais importante. 

Mas, como você saliente, através de sua questão, até agora, para muitos de vocês, os desaparecimentos 

sobrevinham, quase não havia Luz, o que os obrigava, por vezes, a cessar suas ocupações e a deitar-se 

para desaparecer. 

Isso acontecia, também, no momento dos alinhamentos que vocês faziam, isso pode acontecer, também, 

na comunhão com um irmão ou uma irmã ou, também, mesmo aqui. 

Simplesmente, a consciência começa a ficar mais lúcida, se posso exprimir-me assim, desses diferentes 

movimentos e desses diferentes planos dimensionais nos quais ela se manifesta nesse mundo. 

E, em contrapartida, no outro mundo, você descreve o desaparecimento e o mecanismo de retorno, mas 

falta-lhe, ainda, a vivência nesse desaparecimento. 

Mas isso se faz sob a forma, aí também, de aprendizagem. 

Alguns de vocês, na questão anterior, atravessaram os sons para aterrissar em visões da 

ultratemporalidade, do que vai desenrolar-se em breve. 

Mas todos os desaparecimentos, eu diria, equiparam-se. 

Qualquer que seja a experiência vivida ou não pela consciência quando de seu desaparecimento, a 

finalidade é, sempre, a mesma: é sua capacidade para ser liberado, totalmente, no momento vindo, dessa 

forma como de qualquer forma e, eventualmente, como de qualquer dimensão, conforme sua evolução. 

Aí está o que se desenrola e que vai desenrolar-se, cada vez mais facilmente. 
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… Silêncio… 

Durante o silêncio, o Coro dos Anjos instala-se conosco e em nós. 

… Silêncio… 

Será que a instalação do Coro dos Anjos colocou-os no silêncio? 

 

Questão: os elfos têm uma missão específica em relação à Terra e à humanidade? 

O que se tornarão eles, quando todas as transformações tiverem ocorrido? 

Eles não serão, de modo algum, afetados. 

Os elfos, como todos os povos elementares, mesmo se eles partilhem seu espaço de vida, não estão na 

mesma dimensão e não fazem parte do confinamento, tal como vocês o vivem. 

Eles tiveram funções ao mesmo tempo de vida, como vocês, mas, também, de manter, eu diria, certa 

forma de unidade, apesar da falsificação, por sua penetração na ilusão, sem serem alterados pela ilusão, 

há tempos imemoriais. 

Suas funções são, ao mesmo tempo, uma função de vida para eles mesmos, pelo prazer, mas eles não 

estão limitados a esse corpo que, por vezes, pode aparecer a vocês. 

São seres que nada têm a ver, se querem, com o processo que vocês vivem, mesmo se, como os outros 

elementais, eles estejam perfeitamente a par e perfeitamente informados do que se desenrola sobre a 

Terra. 

Então, é claro, tomar consciência dos elfos ou de outros povos elementais permite-lhes entrar em 

ressonância, em comunhão ou em percepção desses seres. 

Eles são, certamente, os seres os mais próximos de vocês, mas que lhes haviam sido mascarados pela 

matriz de terceira dimensão e que, hoje, veem-se, descobrem-se, cada vez mais, não por que eles tenham 

decidido fazê-lo, mas porque vocês mesmos, alguns de vocês, atingiram o nível, se posso dizer, vibratório 

da quinta dimensão, que os tornam acessíveis a vocês. 

Eles têm, também, um papel, de algum modo, como os guardiões do Intraterra, de terem mantido a vida, 

apesar da ilusão. 

A ilusão não poderia existir sem um mínimo de princípios «vitais» e de correntes de Luz vibral, 

certamente, alterada, desviada; é a luz oblíqua, isso vocês sabem, nós falamos disso há muito tempo. 

Mas, hoje, eles lhes são cada vez mais acessíveis. 

Eu posso dizer, simplesmente, que vocês não podem raciocinar e dizer: «O que vão tornar-se eles, uma 

vez que a Terra de terceira dimensão não existirá mais?». 

Mas as árvores existem na quinta dimensão, também. 

O aspecto físico da Terra, visto com olhos de terceira dimensão, será um planeta deserto, o que não será, 

obviamente, o caso para a visão expandida da quinta dimensão. 

Portanto, os povos elementais, mesmo se eles se regozijem, obviamente, com o que se desenrola, não 

serão, absolutamente, impactados em sua forma ou em sua vida, que já pertence à quinta dimensão. 



50 
 

A aproximação dos elfos, através desse mundo ilusório, mesmo mantendo sua liberdade de elfo, vem, 

diretamente, de seu apoio ou de sua junção com as árvores. 

As árvores – e isso, também, havia sido dito, há muito tempo – tinham um componente, como vocês, de 

quinta dimensão. 

Mas esse componente de quinta dimensão era livremente acessível aos elfos e aos povos elementais, e é 

difícil a explicar: vocês vivem em um nível, mas não são desse nível e, no entanto, aproveitam do 

ambiente desse nível. 

É o caso dos elfos, é o caso de todos os povos elementais e é, também, o caso, agora, através de todos os 

reinos presentes sobre a Terra. 

Portanto, os elfos continuarão sua maneira alegre de caminho, sua alegria e sua ancoragem nesse mundo, 

mas em um mundo transformado que continuará a Terra, que não existirá mais para a terceira dimensão, 

mas existirá em uma gama de frequência muito mais ampla, ligada ao deslocamento da órbita terrestre e 

do crescimento da Terra. 

Portanto, os elfos, os povos elementais não são concernidos por esse processo. 

Eles estão estabelecidos em sua Eternidade. 

Simplesmente, eles se regozijam por vocês e mostram-se muito mais facilmente a vocês, devido, mesmo, 

à sua elevação de consciência e sua elevação vibratória. 

Mas a questão da evolução dos elfos não se coloca, uma vez que eles permanecerão onde estão: na quinta 

dimensão. 

Mesmo se a Terra não exista mais na terceira dimensão, ela existe, é claro, nos mundos do Éter de Fogo, 

nomeados quinta dimensão. 

Esse Éter de Fogo está, já, nos lugares nos quais vivem os elfos e, quando você encontra uma colônia ou 

uma cidade ou um reino de elfos, você tem a possibilidade, por tê-la aberto em você, de perceber ou a 

presença deles ou, diretamente, a energia e a consciência da quinta dimensão. 

Aí está porque isso não é um objeto de curiosidade, mas, bem mais, um objeto de comunhão, como 

conosco, que se abre, doravante, a vocês, não porque o Canal Mariano esteja aberto, mas porque seu nível 

vibratório juntou-se ao que vocês nomeiam a quarta dimensão e dá-lhes um vislumbre da quinta 

dimensão. 

Eu os lembro de que a maior parte dos elfos é ligada ao elemento Ar e, portanto, a algo que está cada vez 

mais próximo de vocês. 

Vocês sabem que o Ar despertou sobre a Terra. 

Eu havia falado, há muito tempo, de ventos que estariam a velocidades incomensuráveis em relação ao 

que era conhecido sobre esta Terra; isso começou. 

E os elfos, se querem, têm uma afinidade, um tropismo específico com o Cavaleiro do Ar, ou seja, com 

seu elemento constitutivo, que dá a eles esse lado diáfano, muito fino e palpitante. 

Assim como todos os povos que eram, até agora, além dos elementos, eram-lhes estritamente invisíveis, 

ou considerados como criaturas do folclore mitológico, mas que são perfeitamente reais. 



51 
 

É-lhes difícil conceber, com seu cérebro, que o mesmo espaço possa ser ocupado por uma dimensão 

confinada e, ao mesmo tempo, por outra dimensão. 

Pode-se dizer, entre aspas, obrigado a eles, por terem mantido sua presença nesse universo e, mais 

especificamente, nesse Sistema Solar. 

Porque os elfos não são, absolutamente, tão numerosos, nas diferentes esferas de manifestação e de 

encarnação, em qualquer dimensão que seja, como as consciências encontradas, habitualmente, através de 

formas humanas ou não humanas. 

 

Questão: as pirâmides têm um papel a desempenhar na transformação final e no fim dessa dimensão, 

sabendo que algumas delas ativam-se, atualmente? 

Então, os monumentos megalíticos, há inumeráveis deles sobre esta Terra, mas as pirâmides têm 

um status específico. 

De início, elas nada tinham de falsificado, mas devido ao confinamento, elas representam, atualmente, 

linhas, elas se juntam ao que eram nomeadas as linhas de predação. 

Isso quer dizer que a pirâmide, onde quer que ela esteja na superfície dessa Terra, algumas foram 

construídas para limitar o confinamento, outras, estavam presentes desde tempos imemoriais e ligadas, 

diretamente, na Terra, ao confinamento. 

Do mesmo modo que há estruturas geométricas, das quais nossos irmãos e irmãs encarnados são muito 

fãs, e que, no entanto, são apenas forças confinantes. 

Elas tonificam, como todas as pirâmides – essas formas confinantes – a energia vital, mas, absolutamente, 

não a energia vibral. 

Alguns chamam a isso de redes sagradas, mas que nada têm de sagrado, são redes de predação. 

As pirâmides têm sido utilizadas pelos Arcontes, independentemente dos aportes de Luz que haviam sido 

efetuados há muito tempo, nesse nível. 

Tudo foi alterado. 

Então, é claro, disseram-lhes que os campos elétricos das pirâmides estão despertando. 

Mas elas não têm qualquer papel a desempenhar, se não é o de frear a Ascensão da Terra a uma dimensão 

superior. 

Então, não vejam as pirâmides como uma ferramenta mágica de elevação vibratória da Terra, porque esse 

não é, absolutamente, o papel delas. 

É claro, algumas delas tiveram funções, eu diria, de central elétrica, de fornecer a energia, mas essas 

correntes fornecidas, essas energias fornecidas foram alteradas, elas também, há muito tempo. 

E, eu diria, para falar de maneira extrema que, se a grande maioria das pirâmides presentes sobre a Terra 

fosse destruída, vocês apenas se portariam melhor. 

Não devido à estrutura piramidal em si mesma, que está presente em todas as dimensões, é claro, mas ao 

destino que foi reservado a essas pirâmides pelas forças Arcônticas que, por exemplo, inverteram ou 

utilizaram a luz vital e vibral que foi emitida para reforçar o confinamento. 
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Então, não pense e não imagine que as pirâmides sejam de qualquer ajuda no processo de Ascensão que 

está em curso. 

A função delas é bem diferente do que são nomeados os hexágonos dos Círculos de Fogo dos Anciões. 

Os Círculos de Fogo dos Anciões acolhem a Luz vibral e permitem a ela dirigir-se para o núcleo 

cristalino da Terra e realimentá-lo. 

As pirâmides acumulavam a energia na superfície da Terra e nas câmaras na profundeza, nas câmaras que 

estão sob todas as pirâmides da Terra, mas essas funções não são funções de Liberação. 

Eram funções um pouco o equivalente do que vocês nomeariam, hoje, suas centrais elétricas, quer elas 

sejam nucleares, a carvão ou hidroelétricas. 

Nada mais e nada menos. 

Mesmo se, em alguns momentos, as forças de Luz tenham conseguido servir-se dessas pirâmides, em 

especial, no Egito. 

Mas o sistema de pirâmides, em sua globalidade, na superfície da Terra, representa apenas um peso que 

manteve a inclinação da Terra na luz oblíqua. 

Vocês sabem, os Arcontes fazem fogo de qualquer madeira. 

Eles utilizaram tudo o que foi criado sobre a Terra pela Luz para invertê-la e as pirâmides não escapam, 

absolutamente, desse princípio. 

Há, por exemplo, hoje, uma forma arquetípica que foi recuperada, que é chamada, e eu já falei disso, os 

crânios de cristal. 

Os crânios de cristal veiculavam uma parte da energia e da consciência dos Elohim criadores até o 

momento em que os Arcontes apropriaram-se desses crânios de cristal, não os autênticos, é claro, mas 

todos aqueles que foram usinados, fabricados em diferentes cristais, para ali colocar egrégoras de 

comunicação, não com a Luz, mas com eles. 

E todos os seres que utilizam dos crânios de cristal, doravante, são presas de um parasitismo, de um 

implante muito mais grave do que os implantes que haviam sido depositados pelos Arcontes. 

Eu lhes digo: os Arcontes, nessa fase final, fazem fogo de qualquer madeira. 

Eu havia dito que eles danificaram uma embarcação da Frota galáctica Mariana, intergaláctica Mariana. 

Porque, obviamente, eles perderam, mas há, entre esses seres, mesmo que tenham se tornado luz, certa 

força, eu diria, certa potência de espírito que faz com que a função deles não seja perfeitamente 

sobreponível à função da maior parte de irmãos e de irmãs encarnados. 

É o mesmo princípio para muitas ondas de forma, que são formas confinantes. 

A mais conhecida, e que muitos de vocês ainda utilizam, é o que é nomeada a flor de vida, que é, de fato, 

uma flor de morte. 

E há a mesma coisa com muitos objetos. 

Há irmãos e irmãs que vão sentir-se, por exemplo, vitalizados, muito melhores, com o que é nomeado 

anel atlante ou a barra atlante, mas essas estruturas específicas geodésicas são, tão confinantes quanto as 

pirâmides. 
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Porque isso desvia a Luz vibral e impede a Luz vibral de conectar – o que é normal, em todos os sistemas 

livres – o núcleo cristalino da Terra, voltando a espalhar a energia de sua ativação ou de seu fornecimento 

de eletricidade na superfície da Terra e, portanto, desviar a Luz vibral, ela também. 

Então, é claro que isso estimula as energias vitais, mas vocês sabem que há uma espécie de equilíbrio, se 

posso dizer, entre o vital e o vibral. 

Eu os remeto, para isso, a tudo o que havia sido dito, já há numerosos anos, e que foi redito no final do 

ano passado, concernente ao fogo vital e o Fogo vibral. 

E muitos irmãos e irmãs confundiram o Fogo vibral e o fogo vital e deixaram-se levar por essas forças a 

uma armadilha maquiavélica, é claro, mas que faz parte da experiência da vida e do jogo da vida. 

Lembrem-se de que as ondas de forma são preexistentes à vida, à manifestação da consciência em uma 

forma, mesmo a dimensão a mais elevada. 

Ora, sobre a Terra, apesar delas, essas pirâmides tornaram-se agentes da matriz porque, recuperando as 

irradiações cósmicas, em especial com a orientação de algumas aberturas, essa abertura serviu não, 

unicamente, aos faraós que partiam ou a outros povos, mas serviu, sobretudo, de drenagem de energia, 

efetivamente, mas para nutrir as linhas de predação e absolutamente não o núcleo cristalino da Terra. 

Então, será preciso rever algumas de suas percepções, ou algumas de suas utilizações de algumas formas. 

E isso, há muitos irmãos e irmãs que estão, ainda, iludidos pela quantidade de energia que é emitida pelos 

anéis atlantes, pelos crânios de cristal ou, ainda, pelas pirâmides. 

As únicas estruturas que eu chamaria de conformes, não em seu aspecto, mas em sua função, são os seis 

Círculos de Fogo que restam no planeta, é tudo. 

E nada mais. 

As centenas ou, mesmo, as milhares de pirâmides que existem na Terra – porque elas não foram todas 

descobertas, é claro – tornaram-se, no momento do confinamento – aquelas que já estavam presentes 

naquele momento – apenas retransmissores. 

Como os crânios de cristal que são fabricados hoje, que são apenas pálidas cópias dos crânios de cristal 

originais dos Elohim que, quando fizeram o sacrifício de sua encarnação, viram seu corpo tornar-se um 

crânio de cristal, no qual está armazenada toda a memória dos Mundos Livres. 

E os Arcontes, é claro, há alguns anos, recuperaram todos os crânios de cristal para destilar, eu diria, a 

própria presença deles e as próprias informações, para tentar retardar, se posso dizer, a Ascensão. 

E há irmãos e irmãs que utilizam, alegremente, os crânios de cristal para comunicar-se, mas eles não se 

comunicam com nada mais que não os Arcontes. 

Porque é preciso, efetivamente, saber – nós já havíamos dito – quando da liberação da Terra, em 2011, 

que as forças Arcônticas eram quase inexistentes. 

Havia, unicamente, irmãos e irmãs, ou os portais orgânicos, ou aqueles que seguiam as forças da sombra, 

as forças de predação, que eram os representantes desses Arcontes. 

Lembrem-se, também, de que a matriz astral foi dissolvida. 

E, portanto, a separação entre os planos tornou-se totalmente permeável, o que lhe dá a viver o que vocês 

vivem, mas que permite, também, pela natureza das coisas que se produziram, a alguns Arcontes, não no 
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encargo da Terra ao nível do confinamento, mas que está situado bem além da órbita de Saturno, em 

algumas bases que vocês chamam de luas, para virem sobre a Terra brincar de desmancha-prazeres no 

processo da Ascensão. 

Lembrem-se de que a única falha que pode existir é o mínimo grama de poder e de predação que está 

presente em vocês que, hoje, representa uma falha que deixa os restos Arcônticos vindos de outros 

lugares jogar, ainda, jogos maquiavélicos. 

Mas isso não é grave, porque a Luz ganhou; isso vocês sabem, há muito tempo. 

Isso faz apenas jogar em fatores de linhas temporais, eu diria, que limitam o acesso, mas vocês veem que 

isso não é mais, absolutamente, impermeável, à ultratemporalidade, ou seja, não a visões astrais, mas a 

visões do cenário linear da Terra, independentemente de qualquer visão astral, ou seja, aqueles que têm 

essas visões vão ver a Terra, eles não vão sonhar. 

Eles veem, realmente, o que vai desenrolar-se, não na matriz astral, mas no plano da terceira dimensão ao 

nível físico. 

E eu diria, mesmo que, no estado atual de sua Liberação e da Ascensão da Terra e sua Ascensão, há não 

armadilhas, mas há elementos não para suspeitar, mas que devem ser vistos. 

Não basta sentir a energia para dizer que é o vibral. 

Se sua consciência não segue e se, em você, existem, ainda, interrogações, medos, projeções, predações, 

apegos, inconscientemente, você nutre, ainda, sem o querer, o que nós temos nomeado de maus rapazes. 

Os maus rapazes da Terra continuam aí, mesmo se os meios de ação deles sejam cada vez mais limitados, 

é claro. 

Mas é como um jogo. 

Se você olha o Sol, você terá traços do que acontece e que se desenrola nessa interpenetração dimensional 

em torno do Sol, que é um portal, eu os lembro, de acesso à multidimensão. 

Seus corpos de Existência estavam fechados no Sol. 

Eles foram liberados do Sol, eles estão ao seu lado ou em vocês, quer vocês o percebam ou não. 

Eles são sua nova consciência. 

Entretanto, as portas estando abertas, lembrem-se, também, do Apocalipse de São João e o próprio Cristo 

falou, no momento dos três dias, o que ele havia dito? 

Não por nós, mas pelo próprio Cristo, por outras vozes: que haveria mil demônios que urrarão na noite. 

Porque os demônios que estão fechados nas dimensões intermediárias viram sua matriz de nutrição astral 

desaparecer, entretanto, eles não desapareceram. 

E são os demônios que vão aparecer na Terra, ao mesmo tempo que as forças de Luz e ao mesmo tempo 

que as forças opostas à Luz têm, também, uma palavra a dizer, não em relação à transformação da Terra, 

mas, eu diria, em certa forma de recuperação de alguns elementos. 

«Alguns elementos» que devem ser compreendidos como tanto irmãos e irmãs específicos ou, ainda, 

elementos vibratórios ou vitais que pertencem à matriz. 
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Porque lembrem-se de que a Luz adamantina está, agora, por toda a parte, sobre as pirâmides como em 

sua cabeça, como em suas células. 

Vocês veem a Luz Branca sob a forma dessas brumas que aparecem repentinamente, em especial pela 

manhã e à noite, independentemente de qualquer umidade, que são, verdadeiramente… e os vórtices, em 

especial, como eu disse, nas cidades dos elfos, mas, também, nas pirâmides. 

Isso dá um sentimento de despertar dessas pirâmides que, efetivamente, põem-se a produzir uma forma de 

eletricidade. 

Mas que é utilizada não pela Luz, pelo que pode restar de predação em cada um de vocês, encarnado, 

mas, também, ao nível dos planos intermediários da quarta dimensão, na qual alguns Arcontes decidiram 

jogar até o fim com algumas pessoas. 

Tudo isso é para aguçar seu discernimento, não através do julgamento, mas através do fato de atravessar 

isso. 

 

Questão: o que se deve fazer dos crânios de cristal em nossa posse? 

Então, se você tem inimigos, dê a eles. 

Não, eu estou brincando, é claro. 

Ou você os quebra, porque é preciso romper, a todo custo, essa forma, ou você faz deles o que quiser. 

Mas se você se aproxima de um crânio de cristal, e, mesmo se não é em cristal – porque isso foi feito, 

também, de muitas pedras – você ficará submisso, imediatamente, às informações Arcônticas e 

absolutamente não à luz dos Elohim criadores. 

Então, é claro, as palavras que serão empregadas por essas entidades que se exprimem através dos crânios 

de cristal serão palavras que vão falar-lhes de Ascensão, vão falar-lhes de trabalho em si, vão falar-lhes, 

com exagero, de forças escuras, vão falar-lhes, sem parar, de melhorar-se, vão criticá-los, vão dizer-lhes 

que não está bom, que há, ainda, trabalho a fazer, sombras a eliminar. 

Mas vocês sabem muito bem que isso é uma vasta mistificação, farsa. 

A Luz nada mais lhes pede do que ser humilde e deixar a Inteligência da Luz e a Graça exprimirem-se. 

Ela jamais pediu-lhes para ir fuçar na caca para ver o que é, de qualquer modo, efêmero. 

Vejam, a armadilha é muito sutil. 

E, portanto, através dessa dualidade, esses crânios de cristal, por intermédio de alguns irmãos e irmãs 

humanos, por intermédio dos Arcontes que estão por trás, puxa-os, inexoravelmente, a reinscrever-se na 

matriz, mesmo falando de Ascensão, dizendo-lhes que é preciso purificar isso, purificar aquilo, que é 

preciso ver o mal, que é preciso ver o bem. 

Eles são, aliás, muito fortes para realizar pseudoexorcismos. 

Eles são muito fortes, aliás, para brincar de mágicos, esses seres aí. 

E percebam que está a mil léguas do que nós lhes dizemos e dos aspectos vibrais que vocês vivem quando 

nos escutam, quando vocês nos leem, de qualquer forma. 

Mesmo se há a energia. 
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Em um caso, chamam-nos à humildade, ao apagamento, à transparência, à Inteligência da Luz e à Graça, 

que se faz naturalmente, mas, certamente, não trabalhando em si, certamente, não trabalhando no 

efêmero, certamente, não trabalhando na memória de vidas passadas ou em suas emoções. 

A armadilha, ela é terrível. 

Lembrem-se de que os Arcontes, e aqueles que puxam as cordinhas, têm necessidade de nutrir-se de 

vocês, de todos os modos possíveis, até o último momento. 

E, devido à porosidade do que eles mesmos haviam fechado, uma vez que nós desagregamos e 

dissolvemos, com sua ajuda e, é claro, a irradiação do conjunto da Confederação Intergaláctica, mas, 

também, de algumas estrelas como Betelgeuse, por exemplo, que é a sede na qual vive a maior parte dos 

Gigantes, que estão, agora, em outra dimensão. 

Mas tudo isso, se querem, deu, como está escrito no Apocalipse, a abertura das portas do inferno, ou seja, 

a sexta Trombeta, que corresponde, mais ou menos, à passagem da primeira Estrela, destrancou, também, 

as portas do inferno. 

O que lhes dá a ver irmãos que estão no contentamento e, também, seres humanos, ou não humanos, que 

entram em uma loucura súbita e que irão matar pessoas, a família ou tudo o que eles encontram no 

caminho. 

É o planeta grelha por antecipação, para esses seres. 

E os Arcontes, é claro, aqueles que conseguiram passar, se posso dizer, nas malhas da rede, mesmo se 

aquele que está em Saturno não possa mais fazer grande coisa, ele está cercado, mas há, sempre, esse jogo 

que se desenrola em torno do Sol, mas, também, na Terra, e sem o seu conhecimento. 

Mas não entrem, apesar do que eu lhes digo, vocês também, na vontade de lutar, de combater o que quer 

que seja. 

Só o Amor e ser o que vocês são acabará com toda oposição, jamais o combate de sua pessoa. 

Então, é muito sutil. 

Vão falar-lhes de melhoria, vão falar-lhes de falar de fazer desaparecer algumas coisas, vão aportar-lhes a 

energia. 

Mas não da consciência, certamente não. 

 

Questão: enterrar os crânios de Mongólia, que foram enterrados anteriormente, tem um impacto? 

Primeiro, seria preciso que eu soubesse o que são os crânios de Mongólia. 

Eu o lembro de que há treze crânios autênticos sobre a Terra, doze mais um e não um a mais. 

E, obviamente, há os que foram recuperados pelos museus, você sabe, mas nenhum está nas mãos de 

alguém para deixar exprimir a Luz, exceto os crânios autênticos. 

Todos os outros são apenas desvios da energia primária dos Elohim. 

 

Questão: o que é dos menires e dos dolmens? 

Eles são mal utilizados? 
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Qual é o papel deles? 

Eu, efetivamente, disse o que eu disse, ou seja, que todas as estruturas, sem qualquer exceção, mesmo os 

templos os mais antigos como, por exemplo, a pirâmide do Sol, que foi erigida em Yucatan quando da 

criação de Atlântida e quando da vinda dos Elohim, justamente para a vinda deles, foram desviadas. 

Não pelos Elohim, mas pela utilização que foi feita das energias vibrais invertidas, portanto, vitais, o fogo 

vital que percorre a Terra, privado de sua raiz intraterrestre, ou seja, o núcleo cristalino da Terra. 

Eu os lembro de que o núcleo cristalino da Terra entrou em atividade. 

Vocês o veem, através de tudo o que se desenrola sobre a Terra. 

Vocês sabem muito bem que a irradiação de Sírius juntou-se à irradiação do núcleo cristalino da Terra, 

que os povos intraterrestres não têm mais necessidade de permanecer como guardiões, uma vez que a 

liberação havia sido efetuada, mas que, nessa fase de sobreposição dos planos, antes do desaparecimento 

dessa dimensão, vocês verão cada vez mais coisas curiosas, cada vez mais coisas extravagantes, em todos 

os sentidos do termo. 

Há os que vão viver no contentamento, até dar medo aos outros e, outros, que vão deixar exprimirem-se 

absurdidades pela possessão por essas energias, e vão até matar pessoas, simplesmente, assim, ao redor 

deles, ou comê-los, no momento do planeta grelha. 

Portanto, todas as estruturas megalíticas, sem qualquer exceção, exceto os Círculos de Fogo dos Anciões, 

possuem energias vitais, é claro; alguns menires, alguns sítios estão, ainda, ativos, é claro. 

Então, é claro, alguns geobiólogos e alguns energicistas adoram essas energias elétricas muito fortes, mas 

isso nada tem a ver com o Amor. 

Quem pode afirmar que se pôs a chorar diante de um dólmen, como diante de Cristo? 

Ninguém. 

Então, há a energia, sim, mas qual? 

Não é, mesmo, uma questão de bem ou de mal. 

Será que é uma energia confinante ou será que é uma energia liberadora? 

Eu não falo em termos de aporte de energia vital, porque, com monumentos como esse, há, sempre, a 

energia vital em excesso. 

Mas está onde, o vibral? 

E crer que, com o fogo vital, vocês vão encontrar o Fogo vibral, é um funesto erro. 

E, portanto, todos os monumentos megalíticos são, em graus diversos, mais ou menos desviados. 

Só algumas pirâmides, devido à liberação da Terra, reencontraram uma aparência de irradiação vibral. 

Mas é muito pouco, em relação às mil pirâmides, digamos, mil pirâmides, não algumas centenas, mas, 

verdadeiramente, estamos muito próximos do mil, que estão disseminadas sobre a Terra. 

É como, se quiserem, para tomar outro exemplo, mas não vejam, aí, um ataque do que quer que seja, de 

pessoas que oram diante de Cristo na Cruz. 

Por que é que vocês oram diante de um Cristo na cruz ao invés de diante de um Cristo em glória? 
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Vocês comemoram o quê, aí? 

Vocês sabem o que foi dito das comemorações, na última vez. 

O que é que vocês comemoram? 

O que é que vocês querem fazer reviver, que pertence ao efêmero? 

Aí, vocês estão engajados, agora, desde o mês de maio, em consciência e em lucidez, em sua evolução, 

portanto, na fase real da Ascensão que começou. 

Então, atenção no que vocês nutrem, como eu disse há pouco, com sua própria consciência, sua projeção. 

Porque a consciência é uma projeção. 

É claro, a consciência é vibral, quando ela o é, mas lembrem-se de que é muito simples e que, se vocês 

escolhem a complexidade, vocês encontrarão seres complexos, certamente, não nós, mas, sim, os 

Arcontes, com as regras deles, com a necessidade de medir, de contabilizar. 

Lembrem-se de que existem muletas: há os cristais, há montes de coisas, nós também, nós somos muletas. 

Mas, além das muletas, é preciso, ainda, que a muleta esteja aí para ajudá-los a suprimi-las como muletas, 

mas não para permanecer aí. 

De qualquer modo, é muito simples, olhem se vocês desaparecem ou não, primeira coisa. 

Em seguida, olhem quando lhes acontece uma contrariedade de qualquer espécie que seja: será que você 

fica na emoção, será que você está no mental ou será que você permanece na humildade e na 

simplicidade? 

É, sim, bonito falar de energia e de vibrações, nós o temos feito durante anos. 

Nós temos desenvolvido quase a totalidade das estruturas sutis ligadas aos Triângulos elementares, 

ligadas às Portas. 

Vocês veem, efetivamente, que vocês sentem esses pontos, isso não é uma projeção, é, realmente, o corpo 

de Existência. 

Então, por que ir procurar um crânio de cristal? 

Por que ir procurar algo que está presente na superfície desse mundo, nos monumentos megalíticos? 

Sabendo que eles, a maior parte deles sofreu a inversão – bem antes, para aqueles que estavam aí bem 

antes – bem antes da criação de Atlântida, em outros ciclos de confinamento. 

Mesmo uma pirâmide não é eterna, ela é apenas a representação de algumas estruturas ligadas aos Hayot 

Ha Kodesh, ou seja, à civilização dos Triângulos, mas é tudo. 

É preciso aprender a despojar-se, ao invés de serem despojados pelas forças adversas que nada mais são 

do que Fantoches e que querem jogar, ainda, o jogo, até o fim. 

É como uma partida de xadrez: ou você aceita ser cheque mate ou você luta, mesmo se saiba que, 

definitivamente, você perdeu a partida; mas há o prazer do jogo. 

E vocês sabem, os Arcontes são grandes jogadores, nossos amigos, os Arcturianos também, mas os 

Vegalianos não têm, absolutamente, vontade de jogar. 
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É muito simples: ou a energia que você encontra, a pessoa que você encontra, o cristal que você encontra 

põe vocês na paz ou isso não os põe na paz. 

Não procurem, mesmo, saber, se vocês sentem a energia, diferenciar se é vital ou vibral, mesmo se haja 

diferenças, mas eu falei disso, longamente, no início deste ano, reportem-se a isso, em especial, as Notas 

de Fevereiro e as entrevistas do mês de março e, mesmo no último ano, já, em parte. 

Lembrem-se de que o Amor e a Luz é algo de simples. 

O Amor nada mais conhece que não o Amor. 

Então, se você mesmo entra em construções específicas, ou em comunicações que o faz trabalhar em si 

mesmo, dando-lhe a impressão de melhorar, de progredir, é que, ainda, você está submisso à ilusão 

Luciferiana, mesmo se você está liberado. 

Isso não é incômodo para aquele que está liberado, mas é incômodo para aqueles que escutam ou que 

seguem, e que não terão a chance de encontrar o vibral, porque os guiam em caminhos de dualidade, em 

caminhos de combate, em caminhos de mágicas, em caminhos esotéricos ou caminhos de conhecimento 

externo. 

Mas nada de tudo isso o fará ser o que você é, bem ao contrário. 

Há um dado momento no qual você deve rejeitar para longe todas as muletas, até aperceber-se de que 

você não é ninguém e que nós mesmos somos ninguém. 

É claro, nós existimos em planos dimensionais livres, mas nós não somos, unicamente, essa existência 

nesse plano dimensional livre. 

A forma serve para uma função; a função pode ser liberadora ou confinante. 

Não é, mesmo, uma história de bem e de mal, uma mesma forma pode ser liberadora ou confinante, 

conforme as condições que predominam no planeta, o astro. 

Se é um planeta confinado, tudo o que é portado por esse planeta é confinado, exceto, dissemos, 

justamente, os povos que têm liberdade de instalar-se em sua dimensão de origem, em um mundo 

falsificado. 

Porque eles não são tocáveis por esse gênero de coisas, os elfos, por exemplo. 

Os elfos são, de algum modo, também, não guardiões, como os povos intraterrestres, mas eles são 

guardiões, eu diria, da natureza, e não de vocês, mesmo se eles interajam, hoje, com vocês. 

Eles não são joguetes. 

Mas, ainda uma vez, eu esclareço que o ser que viveu o Si, a Infinita Presença, mesmo se ele brinque de 

mágico, ele está liberado. 

Não se pode dar marcha-a-ré. 

O problema não é para ele, o problema é para aqueles que vêm nutrir-se dessas energias invertidas que 

aportam tudo, exceto a Alegria, que aportam tudo, exceto a limpidez. 

Você sabe muito bem, quando encontra alguém, você pode sentir-se bem ou, então, pode sentir-se 

sugado. 

Isso se chama a predação energética em nome da Luz. 
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Você acredita que é possível, isso? 

Mas há uma diferença essencial entre o vibral e o vital, quer seja através dos monumentos, dos Arcontes, 

dos canais ou outro. 

Quando você é sugado, você não desaparece, você adormece e, sobretudo, você acorda fatigado, é claro. 

Se você é nutrido pela Luz, você adormece, mas, quando volta, depois, você se sente bem, você está rico, 

repleto, feliz. 

Você não tem problema com seu ego, você não tem problema com suas feridas, seus sofrimentos. 

Você permanece, o mais frequentemente possível, nesse estado de alegria. 

Então, atenção! 

Não como um aviso, mas, aí também, como eu disse entre as primeiras questões que me foram colocadas: 

a que você porta atenção? 

A que você porta consciência? 

Isso é válido em cada ato da vida quotidiana e, sobretudo, nas ocupações que você poderia chamar de 

desenvolvimento pessoal ou espiritual. 

Esse aviso não é, ainda, para dizer-lhe: é preciso lutar contra isso ou aquilo. 

É preciso vê-lo, é preciso vivê-lo. 

Depois, você será capaz de decidir, não segundo os critérios de sua memória, mas, bem mais, segundo os 

resultados. 

Reconhece-se a árvore por seus frutos, tanto as suas como daquele que nutre você. 

Nós jamais dissemos que as forças não existiam, nós dizemos, simplesmente, que é preciso vê-las pelo 

que elas são. 

Então, é claro, o que nós temos sofrido e vivido em torno do Sol poderia assimilar-se ao que você poderia 

nomear, com seu ponto de vista, um combate galáctico, mas não é um combate. 

Para combater, é preciso haver dois. 

O Um não combate, jamais, mesmo se Miguel seja o Príncipe das Milícias Celestes e ele expulse os 

demônios de sua impostura. 

Mas ele não os expulsa com sua espada. 

Não imagine uma espada que vá trespassar os corpos, é uma espada que corta a ilusão e os véus. 

O combate que nós travamos, nós, não é, absolutamente um combate contra quem quer que seja, mas 

visa, simplesmente, impedir, o que já é o caso, a reconstituição de qualquer sistema de confinamento. 

Nós agimos, como vocês dizem, na Luz, mas não para opor-se à sombra. 

A Luz não se opõe à sobra, ela apaga a sombra. 

Isso quer dizer o quê? 

Quando há cada vez mais Luz, primeiro, as coisas são vistas. 
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É o que aconteceu, que nós havíamos anunciado, tanto em vocês como ao seu redor: a falsificação do 

mundo, em todos os setores da sociedade, aparece. 

E você pensa, efetivamente, que aqueles que querem lutar vão lutar, de uma maneira ou de outra. 

Não é seu objetivo. 

Seu objetivo era o de ancorar a Luz, semear a Luz e ser a Luz. 

E você não pode ser a Luz e o Amor e a Simplicidade se você passa seu tempo a colocar-se questões 

sobre a sombra e a luz, ou a deixar-se dominar pelo que quer que seja. 

E, para isso, não é preciso combater, para liberar-se disso há que «ser» quem o libera, ou seja, o que você 

é, na Eternidade. 

E lá em cima, para nós, é exatamente a mesma coisa: não é um combate, é, simplesmente, jogar com 

estratégias que permitem deixar livre curso para a Luz vibral ou restringir a Luz vibral. 

É a mesma coisa para cada um de vocês. 

Você tem as nádegas em qual cadeira? 

Não há julgamento, é a você que cabe ver, concreta e realmente. 

Não para julgar-se, não para condenar, não para glorificar-se, mas, real e concretamente, para ver as 

coisas, mesmo sabendo que você nada é do que você vê. 

Mas isso lhe dá, aí também, apoios que vão permitir-lhe ver que algumas muletas de luz, mas, ao invés 

disso, elementos que vão frear, de algum modo, sua liberação que é concedida. 

É tudo. 

São 19:00h. 

Então, caro amigo, vou, em breve, retirar-me. 

Eu esclareço, contudo, que minha presença não será tão intensa como quando de nosso último reencontro 

porque, aí, há muitas coisas a dizer e muitas vibrações a fazer passar. 

E, durante os dias que vêm, vocês terão diversos intervenientes, mas, cada vez mais, com o Espírito do 

Sol e o Coro dos Anjos. 

Aí, nós temos, obviamente, trocado sobre sua vivência e, em seguida, vocês receberão certo número de 

pacotes de Luz e de Amor, de vibrações, para afirmá-los em sua Existência, em seu Absoluto ou em sua 

Infinita Presença. 

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e permitam-me, antes de retirar-me, comungar em vocês, desta 

vez, com o Espírito do Sol, diretamente, durante alguns minutos. 

Depois, vocês são livres para ocupar-se do que vocês têm a fazer. 

Todo o meu Amor acompanhe-os. 

… Silêncio… 

Até breve e obrigado por sua escuta benevolente. 
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O.M. AÏVANHOV – Questões – Respostas (1) 

 

Bem, caros amigos, eis-me de novo. 

Antes de qualquer coisa, vamos permanecer em silêncio alguns minutos, para impregnar-se desse 

silêncio. 

Em seguida, eu escutarei, simplesmente, as questões que possam nascer em vocês hoje, através do que 

vocês ouviram e do que viveram. 

… Silêncio… 

Bem, eu escuto, agora, as suas questões porque, é claro, não são, necessariamente, suas questões pessoais, 

mas elas podem concernir, eu acho, com o que se desenrola sobre a Terra, a muitos irmãos e irmãs. 

Então, eu escuto seus questionamentos. 

Tudo o que toca ao Fogo. 

 

Questão: Hildegarde disse que, quando se pede ajuda, basta estar, simplesmente, na Presença. 

Isso significa que é preciso recusar as ajudas materiais que se apresentariam? 

Não há qualquer implicação lógica nesse gênero de questão. 

Eu não estou certo, mesmo, de ter, verdadeiramente, compreendido o que é dito. 

 

A partir do momento em que você está em sua Presença, toda ajuda, noção de pedido, torna-se supérflua. 

Mas jamais foi dito que se deveria recusar, justamente, o que a providência ou a Luz, ou seus irmãos, suas 

irmãs aportam a você. 

Eu não compreendi bem, então, talvez? 

Eu falava de pedir ajuda não para si, mas para alguém que teria necessidade. 

Então, retoma-se desde o início, isso quer dizer o quê? 

Porque, aí, eu compreendo ainda menos. 

Foi dito por Hildegarde de Bingen que, até agora, era preciso, no mínimo, uma atenção e uma intenção e 

que, doravante, com os Fogos que se revelam, vocês têm apenas que estar presente, e a Inteligência da 

Luz agirá. 

Não é mais você, de maneira alguma, que pede ou que age. 

Você pode, é claro, continuar a fazê-lo, mas eu não compreendo bem com o fato de aceitar ou recusar o 

que quer que seja. 

Eu compreendo agora. 

Então, perfeito. 

Eu continuo a nada compreender, mas não é grave. 
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Questão: não estaríamos, já, na sexta dimensão, pelo menos em alguns lugares? 

O que eu quero responder aí é que, efetivamente, há alguns meses, eu havia dito que a Luz adamantina 

depositava-se, preferencialmente, onde se encontravam os elementais, mas, também, algumas estruturas. 

Eu não vou voltar a isso, nem dar-lhes isso. 

Os Círculos de Fogo, por exemplo, mas não unicamente. 

Há, por exemplo, lugares nos quais estão presentes irmãos e irmãs liberados, já. 

Aí, não precisa, necessariamente, ser vários, mas, efetivamente, um ser liberado torna-se, ele sozinho, um 

vórtice de Luz, não para ele, não para manifestar alguma coisa, mas, simplesmente, para servir de 

retransmissor. 

Mas esse retransmissor não tem necessidade de que você peça para agir, isso completa, finalmente, o que 

eu compreendi na questão anterior. 

Aí você coloca a questão em relação a lugares, mas é claro que há lugares, eu diria, um pouco mais 

favorecidos. 

Eles são um pouco mais favorecidos pela Luz, independentemente, mesmo, eu diria, de qualquer intenção 

humana ou de qualquer presença humana. 

Primeiro, há os vórtices e os depósitos de partículas adamantinas que se manifestaram e espalharam perto 

de tudo o que é ligado aos elementos naturais, ou seja, aos povos dos elementos, por exemplo, os elfos, 

por exemplo, as ondinas, por exemplo, os silfos ou os gnomos. 

Isso é uma coisa. 

Mas há, também, lugares que são predispostos, independentemente da presença de seus habitantes, a 

serem, de algum modo, os primeiros a manifestar essa qualidade vibratória, ou seja, essa consciência 

específica na qual, quando você penetra nesse lugar ou nessa atmosfera, você sente não a energia, não, 

unicamente, o coração ou uma estrutura vibral que se ativa, mas, realmente, um estado de paz, ou, 

mesmo, de irrealidade nesse lugar, porque esse lugar, efetivamente, ou esse lugar ou essa pessoa está 

passando à dimensão superior e existirá, de certa maneira, em outras dimensões. 

Portanto, é perfeitamente normal que você experimente esse sentimento de paz, ou mesmo de irrealidade 

em relação ao real desse mundo, que pode manifestar-se quando de encontros de irmãos ou de irmãs, em 

alguns lugares, e eu creio, aliás, que você vai experimentar isso não em muito tempo, em lugares que são 

preparados para isso, pela presença dos elfos, não é? 

Tudo isso você vai dar-se conta por si mesmo, muito proximamente, na experiência aqui, mas, também, 

nas múltiplas experiências que os irmãos e as irmãs vão viver. 

Você vai aperceber-se de que, por exemplo, uma simples árvore, que não é uma árvore mestre, torna-se 

carregada dessa paz. 

Obviamente, se você passa na floresta, será tocado pela graça da paz que emana desse espaço ou de uma 

pessoa ou de um vegetal. 

Então, isso será cada vez mais corrente. 
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Você vai, também, ver que tomará, por exemplo, prazer ao reencontrar tal pessoa, tal irmão, tal irmã, e 

que você se colocará, ali, simplesmente, no Silêncio, na Presença. 

Não haverá mais necessidade de tagarelices, não haverá mais necessidade de falar de espiritualidade, não 

haverá mais necessidade de falar, absolutamente. 

Você estará ali, nessa paz, nessa felicidade. 

Quando isso se produz com um irmão ou uma irmã, quando isso se produz com um lugar que você vai 

procurar ou que você encontra espontaneamente, agradeça, é claro, porque você está na graça de uma 

dimensão que não está, ainda, instalada por toda a parte. 

É a sobreposição, nesses lugares ou em algumas pessoas, total e em concordância do Eterno e do efêmero. 

Então, sim, é claro, você vai aperceber-se de que existem irmãos e irmãs, animais, árvores, situações, 

espaços específicos que já estão nessa paz. 

Então, isso você poderá ver, talvez, também, cada vez mais, sob a forma de imagens na 

ultratemporalidade, que nada tem a ver com imagens astrais, mas que lhe darão, por exemplo, não sei, 

você imagine: «Eu gostaria de encontrar, ao lado de onde estou, um espaço de paz assim, que já está em 

outra dimensão». 

Peça-o, simplesmente, como uma intenção, e você verá a resposta que terá, e você se aperceberá, aliás, 

que esses lugares não são tão raros assim porque eles não dependem de uma história passada, eles não 

dependem, unicamente, agora, da instalação dos povos elementares nesses lugares, eles não dependem, 

tampouco, da presença harmoniosa dos elementos, mas, simplesmente, são lugares nos quais, ao mesmo 

tempo, a Luz adamantina depositou-se, mas, ao mesmo tempo, a Luz adamantina do núcleo cristalino 

juntou-se a eles. 

É o equilíbrio entre o Céu e a Terra. 

São as duas polaridades da Luz vibral, no Fogo vibral e no Éter da Terra que sobe, e que o alinha no 

coração. 

Alinhando-o no coração, isso põe você na vacuidade e na capacidade para viver a Liberação, bem mais do 

que pela vibração. 

Porque a Liberação é ligada ao Absoluto, e o Absoluto não é ligado, unicamente, à vibração, porque isso 

concerne à a-consciência. 

Se você apreende isso, torna-se-lhe acessível que alguns lugares, algumas pessoas, sem desejá-lo, sem 

querer, devido ao que emana, espontaneamente, desse lugar ou dessa pessoa, ou desse irmão ou desse 

animal, vai colocá-lo, por ressonância, no mesmo estado. 

E, aliás, isso faz parte do que disse Hildegarde de Bingen, em relação a essa noção de repulsão. 

Quando você tiver experimentado esses lugares, essas pessoas, de maneira suficientemente convincente 

para si, você verá que não poderá mais suportar tudo o que é falso, e cada vez menos. 

Então, é claro, isso pode causar alguns problemas para aqueles que estão, eu diria, em ambientes muito 

materiais e muito fechados. 

Mas, mesmo isso, a um dado momento, você verá que, se você consegue, você, pôr-se nesse silêncio, no 

Coro dos Anjos, no Espírito do Sol, sem nada pedir, o lugar não poderá mais permanecer tal como ele é, 
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não porque você é mágico, não porque você quer transformar as coisas e fazer o espetáculo, mas porque 

isso está na natureza das coisas e na natureza da consciência. 

E tudo isso, é claro, é ligado ao Fogo que se revela agora, e de maneira total, sobre a Terra. 

 

Questão: inversamente, há lugares a evitar, como os castelos Cátaros? 

Então, aí, caro amigo, eu acho que você tem bem mais chance de viver o que eu nomearia estados de 

consciência que são diretamente ligados à natureza e não a lugares históricos. 

Os únicos lugares históricos válidos são aqueles que escaparam da falsificação ou dos conflitos, ou seja, 

por exemplo, os Círculos de Fogo dos Anciões – na condição de conhecê-los – mas, sobretudo, lugares 

nos quais não houve, justamente, essas histórias de confrontação entre a sombra e a Luz. 

Isso não quer dizer que esses lugares sejam negativos, isso não quer dizer que esses lugares estejam 

alterados, isso quer dizer, simplesmente, que haverá muito mais facilidade na natureza, e eu diria, mesmo, 

em meios completamente fechados, mas que não conhecem a dualidade do combate, da oposição 

bem/mal, como ocorreu, por exemplo, como você disse, nos castelos Cátaros ou em alguns lugares 

religiosos. 

Eu creio que Miguel foi muito claro, e outros também, antes dele, sobre essas noções de religião ou de 

lugares religiosos. 

É preciso passar pela supressão total, não pela vontade, mas pela Luz, de tudo o que é ligado, eu diria, aos 

mecanismos de predação sob uma forma ou sob outra. 

E, até prova em contrário, uma vez que você tomou o exemplo dos castelos Cátaros, mas é válido, 

também, em todo lugar no qual houve, ao mesmo tempo, a Luz e, ao mesmo tempo, o combate da sombra 

contra essa Luz, uma vez que não são lugares que sejam neutros. 

Eu falo de lugares que são naturais ou de lugares que não foram invertidos ou que não estiveram em luta. 

E você tem mais chance de encontrar isso com uma árvore, com um animal selvagem que você vai 

encontrar, com uma borboleta, ao invés de com lugares como esse. 

O que não quer dizer que não seja possível – uma vez que é você que é importante –, mas não vale a pena 

dirigir-se para coisas que estão carregadas de memórias, quer essas memórias sejam positivas ou quer 

essas memórias sejam negativas. 

Não é, de modo algum, a mesma coisa. 

 

Questão: O Arcanjo Miguel disse que entregou a espada de Verdade a alguns de nós. 

O que ele quis dizer com isso? 

A espada de Verdade é o Verbo criador. 

É o Verbo operador de criação. 

É, ao mesmo tempo, o Verbo pronunciado pelas palavras, mas o Verbo do Silêncio, aquele que vocês 

vivem desde o início desta tarde, com alguns intervenientes, em momentos precisos. 
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É o Coro dos Anjos, é o Espírito do Sol que, eu os lembro, não são limitados a uma forma, mesmo a mais 

magnífica que seja. 

Isso quer dizer que o Espírito do Sol e o Coro dos Anjos não representa qualquer matriz, mesmo uma 

matriz de Liberdade como Cristo. 

É o canto da Vida e, isso, vocês têm mais chance de encontrar em lugares nos quais, de algum modo, 

semeou-se a Luz, ou as partículas adamantinas que se depositaram, ou as linhas de menor resistência do 

que emerge do núcleo cristalino da Terra, e isso não tem necessidade de história humana. 

E isso, eu o lembro de que você mesmo pode ser, em si. 

Então, enquanto você crê que é preciso ir procurá-lo no exterior, é claro que é útil reencontrar esses 

lugares, mas eu falei, efetivamente, de reencontrar esses lugares de maneira completamente natural, ou 

seja, por exemplo, você desce em sua rua, você cruza com uma borboleta, mas não decidir ir a tal lugar 

porque houve uma história ou porque se disse que ali você vai encontrar alguma coisa, uma vez que está 

em você. 

Atenção para não desviar, ainda, para um princípio de dualidade que o faz procurar algo de excepcional. 

O excepcional está na borboleta que virá colocar-se em seu dedo, não está nos castelos Cátaros. 

Não está, tampouco, no Gólgota. 

Não está, tampouco, em um lugar no qual o homem colocou sua memória, sua história, uma vez que essas 

vibrações, esse Fogo vibral escapa de toda noção de história nesse mundo e não é tributário de qualquer 

história. 

Então, eu diria que é muito mais fácil encontrar na natureza do que em edifícios, quaisquer que sejam. 

 

Questão: Em relação à espada de Miguel, ele disse que alguns de nós vão recebê-la. 

Você não espera ter uma espada na mão como um garoto, não é? 

A espada de Verdade de Miguel é a espada do Verbo criador, como eu disse. 

É isso, a espada de Verdade. 

É seu Verbo, é sua Presença, não através do que você diz, unicamente, mas, é claro, através de sua paz, 

através do que emana de você quando você é sacrificado, quando você é ressuscitado. 

Mas não conte com um lugar para ressuscitar. 

Você pode contar apenas consigo mesmo. 

Mas, é claro, você pode estabilizar isso, como eu disse, perto dos elfos, perto dos rios, nas florestas, perto 

das flores, perto de alguns animais ou de alguns insetos, de maneira muito mais evidente do que no átrio 

do Vaticano, por exemplo. 

… Silêncio… 

 

Questão: todos os humanos que têm uma alma, mas que não estão preparados, receberão esse Fogo 

antes dos últimos dias? 
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Vocês o receberão, aqueles que não o viveram, seja agora, seja, efetivamente, antes do Apelo de Maria, 

mas isso não poderá mais ser após, porque isso estará realizado. 

Após, vocês enfrentarão, ou não, as consequências dessa confrontação, não como punição ou como 

retribuição, como foi dito, mas, ao invés disso, como o que vocês têm a realizar para reencontrar sua 

inteira Liberdade e, talvez, a «sofrer», quando eu digo a «realizar». 

Mas o que vocês sofrem nada é em relação à Liberdade. 

… Silêncio… 

E vocês veem, aliás, progressivamente e à medida de suas questões, que se continua a viver esse estado de 

paz que se instala. 

E esse Fogo vibral, esse Fogo que devora a ilusão, esse Fogo insaciável que consome tudo o que não é 

verdadeiro e que os alegra ao extremo. 

… Silêncio… 

 

Questão: qual é o lugar do Espírito nesse mundo? 

Atualmente ou a vir? 

O lugar do Espírito nesse mundo é muito limitado. 

O lugar do Espírito no que vem é a totalidade do mundo. 

Não haverá meia medida. 

Eu, efetivamente, chamei a isso, há muito tempo, o planeta grelha, mas é, também, a grelha consciente 

efêmera. 

É a grelha de tudo, se você prefere, do que é falso. 

O lugar do Espírito vai tornar-se total. 

Não haverá lugar para outra coisa que não o Espírito, o que é o caso em todos os mundos livres, quer você 

permaneça em uma Terra ascensionada, quer você passe ao Intraterra, quer você passe à sua origem 

estelar, quer você vá a tal dimensão ou tal outra, quer você prefira ser o Absoluto, pouco importa, o 

Espírito preenche tudo. 

Não só nesse mundo que o Espírito foi sufocado e alterado. 

Nesse mundo e em outros, você sabe que havia outros sistemas falsificados. 

Mas eu não compreendo bem o sentido dessa questão, aí também. 

Isso quer dizer, simplesmente, que há algo por trás que eu, talvez, não tenha compreendido ou que você 

não tenha desejado dizer. 

 

Questão: os homens que se desencarnam podem despertar, se não o fizeram antes? 

E primeiro, o que é que se desencarna? 

As almas de humanos. 
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Eu não compreendo como uma alma…, se você é uma alma encarnada, é que você está em um corpo 

físico. 

As pessoas que se vão agora ou que partiram há pouco tempo. 

Sim, é o caso há vários anos já. 

Há os que estão nos Círculos de Fogo, há os que disseram adeus ao confinamento, há os que se 

reencarnaram para aproveitar do espetáculo e há outros que estão na estase, porque é preciso esperar o 

momento coletivo. 

Eles não estão prontos para serem despertados. 

Portanto, eles não podem mais vagar no astral, eles não podem mais estar sujeitos às forças Arcônticas 

residuais nem ser impactados pelas egrégoras das crenças existentes ao nível astral que, eu o lembro, 

estão em plena fase de deslocação agora, não é mais de dissolução. 

Você bem vê, aliás, que a matriz temporal desse mundo quebra de todos os lados, no sentido próprio 

como no sentido figurado. 

Tudo quebra. 

Então, a questão é qual? 

Eles não vão ser acolhidos pelos Arcontes, como antes, no mundo astral? 

Não, já é assim desde as Núpcias Celestes, em parte. 

Agora é na totalidade, desde que Shamballa foi arruinado, ou seja, no dia de Todos os Santos, em 2010, 

antes da liberação da Terra. 

Tudo o que resta são servidores dos Arcontes ou servidores ditos de Lúcifer, mas que não sabem que 

Lúcifer já virou a casaca. 

E restam algumas forças Arcônticas residuais e alguns demônios que se precipitaram para a Terra, porque 

eles não puderam reganhar a Luz e eles, também, devem passar os famosos cento e trinta e dois dias para 

dar-se conta, um pouco, do que é. 

Mas é claro, há um contingente importante de almas humanas que deixaram o corpo e, sobretudo, há 

aproximadamente dezoito meses que, ou encontram-se nos Círculos de Fogo, a esperá-los, pacientemente, 

ou intervêm em seu plano para pôr, também, um pouco de ordem nesse lado sutil que não é o astral, mas 

que é, eu diria, o esquema ou as matrizes, mesmo se o termo não seja completamente exato, etéreos, ou 

seja, as sobras. 

Não são entidades, mas são programas que evoluem, mini egrégoras ou maxi egrégoras que evoluem em 

roda livre, se preferem. 

E aqueles que aceitaram, que estão desencarnados, alguns aceitaram fazer a limpeza. 

Mas esses vão tornar-se cada vez menos importantes, progressivamente e à medida que as forças da 

Confederação Intergaláctica penetram, cada vez mais, sua dimensão. 

 

Questão: os momentos de estase que nós vivemos estão aí para preparar-nos? 

Os momentos de estase que vocês vivem são preparações para viver a verdadeira estase, é claro. 
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Há uma espécie de aclimatação, se posso dizer, a esse estado específico que, eu o lembro, está na 

fronteira entre a Infinita Presença, a Última Presença e o Absoluto. 

É aí que você pode ter a visão panorâmica, não, unicamente, de todo mundo, mas de todos os mundos e 

de todos os possíveis da consciência. 

Não é um espaço ou um lugar, é um estado da consciência, se prefere, que é preliminar ao seu futuro, se 

posso exprimir-me assim. 

 

Questão: o que vão tornar-se aqueles que estão no Intraterra? 

Mas quem está no Intraterra? 

Eu o lembro, de qualquer forma, de que Ramatam e todos os guardiões do Intraterra não tinham mais 

razão alguma para permanecerem no Intraterra, assim que o núcleo cristalino da Terra foi liberado. 

O Intraterra espera seus novos ocupantes, digamos. 

É claro, isso permite a vocês verificarem, também, que alguns pequenos espertos fazem falar aqueles que 

não estão mais ali. 

Então, não há mais ninguém no Intraterra? 

Não, o espaço está pronto para vocês, para alguns de vocês. 

Eu diria que isso não lhes concerne, desse lado do Ocidente, mas, mais, do outro lado, ou seja, na 

América Latina e na América do Norte. 

Há muito, muito poucas entradas Intraterrestres reais desse lado da Europa. 

A maior parte está concentrada do outro lado, tanto no lado Pacífico como do lado Atlântico da América 

do Norte e da América do Sul. 

 

Questão: Desde a intervenção de Miguel, eu sinto um forte calor ao nível do chacra do coração. 

Sente o queimado ou não? 

Enquanto isso não sente o queimado e isso não faz fumaça, nenhum perigo. 

Mas é completamente normal. 

Parece-me que é o que fez Miguel. 

Parece-me que nós falamos do Fogo e que vamos viver o Fogo… 

Enfim, vocês vão viver e nós vamos viver, ao seu lado, cada vez mais, esse Fogo. 

Isso foi, efetivamente, chamado o Fogo do coração, parece-me. 

Isso lhe permitirá verificar a diferença, se posso dizer, e evitar as confusões entre o fogo vital, que é a 

energia que circula e o Fogo do coração, que não é uma circulação de energia, que é um estado de sua 

consciência. 
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Questão: como isso vai acontecer para os jovens que não conseguem adaptar-se a esse mundo, tomam 

substâncias como a cannabis ou estão na fuga da realidade? 

Não, eles estão na fuga do real desse mundo, mas eles não estão na fuga da vida. 

É preciso saber, de qualquer forma, entre todos esses jovens que são, de qualquer forma, seres que se 

encarnaram depois que o Espírito Santo – eu falo da faixa de idade que tem, no máximo, trinta anos hoje 

– não são, unicamente, todos jovens. 

Quaisquer que sejam as experiências, qualquer que seja, como você diz, a fuga do real, através de 

produtos que você nomeia, entorpecentes ou enteogênicos, mas esses seres estão, certamente, muito 

menos enferrujados do que você para acolher a Luz. 

Quando Ele diz que é preciso estar aqui presente, aqui e agora, é preciso estar no real da ilusão desse 

mundo, mas Ele jamais disse que é preciso aceitar tudo o que diz esse mundo. 

Você vai aperceber-se disso, isso foi desenvolvido por Hildegarde de Bingen, uma vez que ela disse que 

vocês não poderão comprometer-se com o que é falso, em todos os seus assuntos, quer seja com o 

banqueiro, quer seja com o marido, quer seja com a mulher, quer seja com os filhos. 

Não em relação ao seu ponto de vista de pessoa e seus interesses, mas em relação à Verdade. 

E há, na jovem geração, seres que podem aparecer, eu diria, como completamente desenraizados, mas 

esses jovens, é preciso pensar, de qualquer forma, que, talvez, se eles utilizam esses produtos, não é para 

fugir da realidade, é para fugir das circunstâncias desse mundo, porque eles ali se sentem confinados. 

Então, vocês foram formatados com energias diferentes, a predação não era tão intensa como hoje. 

Uma aparência de liberdade existia, o que não existe mais, absolutamente, em qualquer país que seja. 

Então, não se coloque questões em relação a esses jovens e seus produtos entorpecentes, porque há os que 

terão surpresas, e não é, necessariamente, o que você observa ou julga com o olhar dessa dimensão, por 

exemplo, em relação aos entorpecentes. 

Mas há pessoas que estão na rejeição desse mundo, mas elas não estão na rejeição da vida, bem ao 

contrário. 

Elas procuram a verdadeira vida e sabem muito bem de que não há qualquer verdadeira vida possível 

inserindo-se nesse quadro matricial que está morrendo. 

Por que você quereria que elas se inserissem em um modelo social que não corresponde a elas? 

Elas não recusam a vida, elas recusam seus mecanismos de predação, não é, de modo algum, a mesma 

coisa. 

Há seres muito evoluídos aí. 

 

Questão: há, no entanto, muitos desses jovens que não conseguem e que cometem suicídio. 

É, também, uma forma de liberação. 

A partir do instante em que você adota o ponto de vista do Absoluto, e esses jovens que não estão prontos 

a assumir, não há mais carma. 

Aqueles que cometem suicídio agora, você acredita que o suicídio vá provocar uma punição? 
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Mas, para a punição, seria preciso que houvesse os Arcontes que os enganam e dizem: «Olhe o que você 

fez, você sacrificou seu corpo, você vai voltar». 

Mas isso não existe mais. 

Esses jovens e essas pessoas já saíram da ilusão desse mundo, em seus mecanismos de funcionamento, 

não da vida. 

Eles não atentam contra a vida, uma vez que eles são imortais, eles atentam, simplesmente, e eles querem 

acabar com essa ilusão. 

Não há, ali, qualquer culpa nem qualquer julgamento a ter para com isso. 

Isso são as crenças que lhes foram inculcadas pelos Arcontes e por alguns mestres espirituais que os 

fizeram culpar em relação a essas noções, é tudo. 

Uma vez que esse mundo é uma ilusão. 

Na questão que você formula, você mesmo trai sua adesão a esse mundo e às leis desse mundo. 

Os jovens não são joguetes, sobretudo, aqueles que têm menos de trinta anos e, mais especificamente, os 

muito jovens, que, digamos, estão na idade ingrata da adolescência. 

Obviamente que eles recusam esse mundo! 

Como é que alguém que está suficientemente desperto, em qualquer idade que seja, pode aceitar 

concordar com o funcionamento desse mundo? 

É normal, a juventude é a revolta, é a revolução, é a ausência de comprometimento, mas não é uma fuga 

da realidade. 

O que não quer dizer que se deva cometer suicídio, é claro, mas é preciso posicionar-se diferentemente, 

porque o que você exprime mostra, simplesmente, que você está, ainda, submisso ao carma desse mundo, 

pensando assim. 

Eu o lembro, de qualquer forma, que nossos irmãos Arcturianos dão-se de coração alegre com os 

Arcontes, eles se passam no fio da espada todo o dia, eles se divertem como loucos. 

Não há mal algum aí. 

São as circunstâncias desse mundo que os fazem dizer: isso é errado. 

Tudo depende do ponto de vista. 

 

Questão: meu filho cometeu suicídio aos vinte anos, ele não compreendia esse mundo e não se 

adaptou. 

Mas ele tinha razão. 

Por que você quer forçar que alguém, mesmo seu filho, a concordar com a ilusão? 

Em nome de quê? 

Porque você era sua mãe? 

Isso prova, simplesmente, um apego. 
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Um apego pertence a esse mundo. 

Uma alma é livre. 

E, se não há mais alma, então, aí, não há mais relação, mesmo, possível em relação a noções de 

paternidade ou de maternidade. 

O problema é você, não é ele. 

Será que você compreende isso? 

É aquele que diz que é. 

Mas não há qualquer punição, mesmo se esse suicídio tenha ocorrido, eu diria, antes das Núpcias Celestes 

e antes da Liberação da Terra. 

Então, o que é que aconteceu naquele momento? 

Ou ele reencarnou, o que era o mais lógico, ou ele estava na estase, mas, entre 2006 e 2009 houve 

exceções, é claro. 

Porque há, por exemplo, jovens que não suportavam esse mundo, que cometeram suicídio sem, mesmo, 

falar de entorpecentes ou o que quer que seja. 

E o que aconteceu? 

Esses jovens tinham tal recusa, não da vida, mas desse quadro normativo desse mundo, uma vez que eles 

cometeram suicídio, eles escaparam. 

Eles nem mesmo puderam ser parados pelos Arcontes. 

Eles não acreditaram, tampouco, nesses pretensos senhores de luz que vinham dizer a eles que era preciso 

retornar à Terra. 

Eles eram suficientemente autônomos e livres para saber o que faziam. 

Então, o que você considera, efetivamente, com a dor da mãe, para ele, é uma grande liberdade. 

Seu filho é seu filho apenas o tempo de uma vida. 

Eu a lembro, sempre, que aquele que foi seu filho nesta vida – ou para um pai, é sempre os dois – é, 

necessariamente, alguém que você matou em uma vida passada. 

Então, isso relativiza o carma, você vê. 

Mas o Fogo do Espírito vai varrer tudo isso. 

Todas as noções de filhos, de pais não existem nas outras dimensões. 

Será preciso descondicionar-se desses hábitos de apego e de pertencimento ou de filiação. 

São as circunstâncias desse mundo que fizeram isso. 

Eu já tive a oportunidade de exprimir, há sete anos, certo número de coisas sobre essas leis de carma, de 

falar como acontecia, eu diria, a geração de um corpo nos mundos unificados, mesmo carbonados. 

Isso nada tem a ver com o que se vive aqui. 

Eu a remeto a isso, porque eu fui explícito, e de maneira muito longa durante certo período, sobretudo, 

quando falávamos do abandono à Luz, com o Arcanjo Anael e, sobretudo, durante as Núpcias Celestes. 
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Pode-se dizer que a filiação, nesse mundo, representa apenas a forma a mais bem sucedida da predação. 

É difícil de encaixar, para aquelas que se consideram como mãe – ou aqueles, como pai –, mas é 

exatamente isso. 

 

Questão: Não havia, jamais, relação de amor? 

Mas é claro que sim, há uma relação de amor, mas um amor que pode ser justo, mas que continuará 

condicionado por essa relação cármica específica. 

E, justamente, aquele que foi morto, como eu disse, aceita voltar no ventre – ou no meio, se é o pai o 

responsável por sua morte – portanto, o carma não funciona no sentido que você acredita. 

Mas o carma é uma ilusão total desse mundo, criado a partir do zero pelos Arcontes. 

Então, você vê a sabedoria budista, aí, ela pode ir recomeçar. 

Não acredite em nada e, sobretudo, não nesse carma. 

É claro que há uma retribuição nesse mundo, porque são as leis desse mundo, mas isso não tem realidade 

alguma, isso faz parte da ilusão, das quimeras desse mundo, das <palavras inaudíveis> que será preciso 

melhorar, vida após vida. 

Mesmo eu acreditei nisso, em minha vida, apesar de meu reencontro com o Sol. 

O peso dos hábitos, o peso das crenças, o peso da noção de maternidade, de paternidade, de 

hereditariedade. 

Cristo disse isso, de qualquer forma. 

Lembre-se do que Ele disse, no momento de Sua agonia. 

Ele disse a Maria, que era Sua mãe: «Mãe, eis seu filho», mostrando-lhe João, e Ele disse a João: «Eis sua 

mãe». 

Ele demonstrou, com isso, que os laços espirituais, a liberdade espiritual era completamente ao oposto da 

filiação no sentido humano, com a necessidade de perenizar-se, através de um filho, através do dinheiro, 

através de uma perenidade ou através de um carma. 

Isso é o ego, e nada mais. 

E todos aqueles que defendem isso nos ensinamentos apenas estão sob a influência do ego e dos 

Arcontes. 

Nada mais, nada menos. 

Você deverá habituar-se à verdade toda crua e toda nua, agora. 

Aí está o Fogo vibral, aí está o fogo da Verdade. 

Ele não está na complacência ou na explicação de seus carmas, de seus filhos, de seus pais. 

A Autonomia e a Liberdade nada reconhecem de tudo isso como verdadeiro. 

… Silêncio… 
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Questão: diz-se que, nessa vida, somos o resultado de todas as nossas vidas passadas. 

No confinamento sim, é claro. 

Isso nada tem a ver com o carma? 

Mas não, é a resultante, simplesmente, de suas encarnações e das leis desse mundo, mas o carma não 

existe para aquele que é livre. 

Então, enquanto você acredita ou adere ao carma, você não será, jamais, livre. 

E é um argumento fácil, acreditar que tudo o que lhe acontece é apenas a consequência de um erro 

passado. 

Tudo o que acontece é a consequência do confinamento – e não do carma – prioritariamente; o carma 

decorre do confinamento. 

Nada mais Luciferiano, eu diria, no sentido Illuminati, crer que você é dependente das ações que você 

tem feito nesse mundo. 

É claro que, hoje, o que acontece, ao nível do efêmero, é sua dissolução. 

Ora, o melhor modo de dissolver o efêmero é o Fogo do Espírito, é tudo o que você tem vivido ao nível 

vibral, durante esses anos, mas é, sobretudo, aceitar e acolher, mesmo, a transcendência da ação/reação. 

Isso quer dizer não acreditar nisso, mas quer dizer, também, atravessá-lo. 

Mas não para aderir, mas, simplesmente, atravessá-lo. 

Agora, é livre a você acreditar no carma ou crer-se sujeito a um carma, mas, enquanto você se crê, você 

mesmo, sujeito a um carma, você não será, jamais, livre. 

Porque você se põe, automaticamente, sob a lei de ação/reação, que nada tem a ver, eu o lembro, com a 

lei de Ação de graça. 

A Ação de graça nada tem a ver com o carma. 

É um condicionamento, é um confinamento a mais. 

Nos mundos livres, o carma, mas isso faz rir, é, mesmo, o objeto de piada, eu diria. 

Creio que vamos parar. 

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, lembrem-se de que eu voltarei, de qualquer forma, dar-lhes 

um pequeno olá, em alguns dias, a menos que haja lugar que se libere, mas não creio. 

Então, eu lhes transmito todo o meu Amor e, também, todo o Fogo do Amor. 

No Fogo do Amor, aí está no que vocês entram. 

Eu os abraço e aperto-os em meu coração, e eu lhes digo até breve. 

 

O.M. AÏVANHOV – Questões – Respostas (2) 

 

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, e eu me regozijo de poder tentar 

responder aos seus questionamentos, suas interrogações e, sobretudo, de estar com vocês e de trocar, 
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porque é um grande prazer, diante de sua Presença, diante de sua atenção e, também, a alegria de 

reencontrá-los. 

Então, é claro, todas as minhas bênçãos, e vamos escutar o que vocês têm como questionamento, neste 

período específico, sobre o que vocês vivem, sobre o que foi dito, também, ou tudo o que vocês têm 

vontade de perguntar. 

E, é claro, nos silêncios, há o Coro dos Anjos e o Espírito do Sol. 

 

Questão: foram os Arcontes que utilizaram o tabaco para aprisionar algumas pessoas? 

Então, caro amigo, o tabaco faz parte da inversão. 

Você sabe que os Arcontes e aqueles que são os maus rapazes, por sua irradiação distorcida e sua falta de 

amor, apenas podiam fazer coisas distorcidas. 

Eles tomaram uma planta sagrada para dela fazer um objeto de consumo corrente, mas, é claro, há coisas 

muito mais confinantes do que o que você nomeia o tabaco. 

Há, é claro, tudo o que está nos alimentos, tudo o que está nas ondas, as ondas que viajam, vocês sabem, 

de seus aparelhos eletrônicos tão sofisticados, tudo isso representa nocividades, eu diria, bem mais graves 

do que o tabaco, porque o tabaco jamais confinou ninguém. 

Há seres, e eu não vou falar daquele que gritava, sempre, não é?, mas parece-me que ele fumava. 

E ele fumava pior do que o tabaco. 

No entanto, foi ele impedido de ser liberado ou ele permaneceu confinado? 

Eu o lembro de que Cristo disse que o mais importante é o que sai de sua boca, não é o que entra. 

 

Mas, é claro que as condições da alimentação são, eu diria, agora você tem a prova disso, ou seja, todos 

os meios foram bons para reforçar seu confinamento, para evitar que, neste período específico, vocês não 

reencontrassem sua Liberdade e, também, para controlar, se posso dizer, a massa da humanidade, através 

das mentiras e das técnicas muito variadas. 

A alimentação faz parte disso, o medo faz parte disso, o prazer faz parte disso, quando você procura, por 

exemplo, a alegria, através do incentivar uma equipe de não importa qual esporte, você participa da 

nutrição dos Arcontes, mas bem mais gravemente do que o tabaco. 

Então, é preciso relativizar. 

Há, é claro, inúmeras coisas, eu não vou voltar a falar das egrégoras, não vou voltar a falar das crenças, 

mas tudo é feito pelo mental, mesmo se ele não o saiba, para manter o confinamento. 

E não, unicamente, o mental dos Illuminati, o mental de todos porque, enquanto o mental comanda, ele 

vai sugerir, por vezes, insidiosamente, coisas que não são, talvez, necessariamente, contrárias à Luz, e não 

é contrário à Luz ter prazer, é claro, mas é, talvez, contrário à Luz ter prazer em uma competição e haver 

milhares ou milhões de pessoas a encorajar uma estrela de tal esporte ou tal outro esporte. 

Isso é da predação, isso é da inversão, bem mais do que a fumaça de cigarro, é claro. 
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Mas, é claro, também, tudo é questão de seu corpo, do que ele pede, do que ele lhe diz, quer seja em 

relação à internet, quer seja em relação ao tabaco, em relação ao esporte, porque cada um é diferente. 

Então, o tabaco não foi criado ou imaginado pelos Arcontes, mas é o raciocínio distorcido do conjunto da 

humanidade, que conduz, por exemplo, ao que vocês viveram, há numerosos anos, que foi chamado «a 

vaca louca». 

Tudo isso é ligado a erros mentais. 

E, aliás, eu diria que, mesmo a ciência, é um erro mental, porque ela passa pela análise e nada reconhece 

da visão espiritual que engloba, ao mesmo tempo, o átomo, ao mesmo tempo, a fisiologia, ao mesmo 

tempo, a psicologia e, ao mesmo tempo, coisas as mais sutis. 

É como se conhecer cada vez mais coisas ao nível fino, você sabe que saber, por exemplo, a estrutura do 

átomo, a estrutura de algumas coisas, a ação de algumas moléculas, naturais ou não, tudo isso é ver 

apenas uma parte das coisas, é desdenhar a lei de correspondências que é, certamente, ao nível desse 

mundo em encarnação, mesmo na falsificação, o elemento o mais certo, ou seja, ver a globalidade, não 

ver das coisas apenas uma pequena parte, o que arrisca criar crenças como a questão que você exprimiu, 

que não representa sua vivência. 

Se você fumasse um cigarro e se você se encontra com um Arconte, você poderia dizer isso, porque você 

o viveu. 

Mas há manobras muito mais sutis do que a grosseria do tabaco para atrair os Arcontes. 

Aliás, os Arcontes detestam o tabaco, e eu o lembro de que, de qualquer forma, junto a alguns povos, o 

tabaco era uma planta sagrada, que afastava os espíritos, isso não é por acaso. 

 

Questão: eu recebi elementos concernentes às linhagens ou origem estelar: visão da palavra 

«delfinoide», estátua de um leão, uma águia dourada, muito alto no céu, uma águia branca muito mais 

próxima, um cavalo branco alado. 

Como diferenciar as linhagens estelares da origem estelar? 

Eu creio que nós falamos muito, muito, muito longamente disso, há quatro meses. 

Seria preciso, portanto, que essa pessoa relesse o que foi dito naquele momento, porque eu redirei 

exatamente a mesma coisa. 

Mas vou tomar o exemplo específico das coisas que foram vistas, certo? 

Então, há algo que é ligado à Água: os delfinoides; há algo que é ligado ao Ar: as duas águias; o leão 

remete-o ao Fogo, e o cavalo remete-o à Terra, mesmo com suas asas. 

O fato de que haja duas águias não é, absolutamente, contraditório. 

Você pode ver todas as formas de águias ou de aves de rapina que…, em geral, são as águias ou os 

falcões, mas pode ser, também, outros animais, por exemplo, quando você vê os golfinhos, lembre-se de 

que seu cérebro registrou as imagens que você viu quando era pequeno. 

E eu creio que havia, naquele momento, eu devo ter visto passar isso na TV, isso me divertia, o que se 

chamava «Flipper o golfinho». 
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«Flipper o golfinho» colocou, na cabeça de todo mundo, a cabeça do golfinho que vocês conhecem 

comum, que nada tem de comum, porque não é o mais frequente. 

E, portanto, é claro, as imagens que chegam, ligadas às ressonâncias vibratórias, são tomadas em seu 

cérebro, mesmo se seja animada, é preciso uma imagem que se forma, que seja reconhecível. 

E vocês vão, todos, ver golfinhos como «Flipper». 

Tente encontrar um irmão ou uma irmã cuja linhagem dos golfinhos revelou-se por um golfinho rosa ou 

um beluga, isso não existe. 

Simplesmente, porque não está presente nas egrégoras e na memória da humanidade. 

Aí, houve uma águia branca e uma águia de outra cor. 

Pouco importa. 

Agora, para dizer qual é a origem estelar, não é possível, simplesmente, com isso. 

Eu sempre disse que se via a revelação das linhagens. 

A revelação da origem estelar faz-se, frequentemente, como uma atração muito forte para um desses 

animais e, aí, para seu domínio de evolução. 

Será que você é atraído, por exemplo, pela água? 

Será que você é atraído mais pelos deslocamentos no ar, o fato de voar, por exemplo, em um avião, ou 

será que você tem sonhos de vôo? 

Quer dizer que não é um animal que é significativo, em sua representação, da linhagem estelar, mas a 

origem estelar dá, além disso, uma afinidade específica; mas a origem estelar, ela lhe é revelada ou não. 

Portanto, não há que refletir ou cogitar, porque o que é importante não é que você veja o animal e que seu 

mental, se ele se encontra aí, diga «ah sim, eu venho daí» ou «eu tenho uma linhagem aqui», mas é o que 

isso induz, ao nível de suas estruturas vibrais, que é importante. 

E isso, você vive através da ressonância dos Triângulos dos quatro elementos ou dos quatro pontos da 

quintessência elementar, mas, também, agora, ao nível de todas as Portas do corpo. 

Portanto, é importante identificar não tanto a linhagem, mas vê-la, ou seja, no momento em que você se 

beneficia do aspecto vibral do que você encontrou, quebrando as cadeias da ilusão e desembaraçando-se 

de alguns véus. 

Mas, hoje, do mesmo modo que nós falamos dos Triângulos elementares, do mesmo modo que vocês 

perceberam sua ativação e seus movimentos, do mesmo modo que sentiram as diferentes Portas de seu 

corpo, aqueles que percebem a vibração, hoje, tudo isso é transcendido pela consciência pura. 

Eu não diria, mesmo, a Morada de Paz Suprema, mas a consciência pura. 

Essa consciência pura é aquela que o põe na paz, na alegria, independentemente de qualquer vibração, 

porque eu o lembro de que isso toca a Infinita Presença, é o momento no qual a vibração que lhe acendeu 

isso ou aportou até desaparecer por si mesmo, diante da magnificência do Amor. 

Então, aí está o que eu posso responder a essa questão, mas é preciso, obviamente, ver tudo o que foi dito, 

porque nós falamos muito, muito longamente disso, nos meses anteriores, sobretudo, no início deste ano. 
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Questão: eu tive a visão de um Vegaliano durante a intervenção de Miguel, a que isso corresponde? 

A um Vegaliano. 

E isso foi dito, também, mas para sua memória que se apaga, vou refrescá-la. 

Foi dito, durante o período das Núpcias Celestes, até o período do fim de 2011, que alguns de vocês 

teriam a visita dos Vegalianos. 

Hoje, você vê um Vegaliano. 

O que é que eu acabo de dizer, na resposta anterior? 

Falou-se de animais, mas eu o lembro de que há linhagens que são humanoides, que não têm os traços de 

animais, no caso, os Vegalianos. 

Então, ou é ligado a um elemento, ou seja, uma linhagem estelar, ou à sua origem estelar, ou seja, Vega 

da Lyra. 

À época, era mais para trabalhar em vocês, se você se lembra. 

Há os que tiveram a visita de dois ou três Vegalianos (eles se deslocam em três), que vinham operar 

vocês, trabalhar em algumas de suas estruturas para prepará-los ao que se desenrola agora. 

Aí, vê-los, assim, é um pouco diferente de quando eles vinham vê-los durante a noite. 

Aí, isso assinala, verdadeiramente, ou uma origem, ou uma linhagem estelar. 

 

Questão: Li Shen esclareceu que, se fazemos, assiduamente, a Dança dos Quatro Elementos, podia 

haver uma mudança do DNA e, mesmo, uma combustão instantânea. 

O que é disso? 

A combustão espontânea é o planeta grelha, um pouco adiantada para aqueles de vocês que não têm 

necessidade de viver o que se desenrolará durante a primeira batalha Gogue e Magogue, como é dito um 

pouco por toda a parte, nem viver o que é conhecido como o ensinamento das novas chaves Metatrônicas, 

para aqueles que querem retornar à sua origem estelar. 

Há outros entre vocês que não tem mais, absolutamente, vontade de jogar com tudo isso e, portanto, será 

a combustão espontânea ou, se prefere, não haverá restos, haverá desaparecimentos, como houve durante 

as Núpcias Celestes, sobretudo, na América Latina. 

Tudo isso vai reproduzir-se a uma Velocidade com V maiúsculo. 

Os seres estão aí e, a um dado momento, não estão mais. 

Eu creio, mesmo, que alguns chamaram a isso «o arrebatamento». 

E sim, é o tempo dos arrebatamentos. 

Para todo mundo. 

Todo mundo vem procurar seus pacotes. 

Então, a combustão espontânea, eu penso que Li Shen fazia referência à combustão espontânea tal como 

ela pode produzir-se em algumas pessoas, em geral, do sexo feminino, quando se encontra, unicamente, 

pedaços de pernas ou pedaços de tecidos. 
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Exceto que, aí, a combustão espontânea é a Luz vibral e muito mais limpa: não há resto algum e pedaço 

algum de tecido. 

Tudo desaparece, de repente. 

 

Questão: qual é a modificação do DNA em relação aos movimentos dos quatro Elementos? 

Mas eu o lembro de que os quatro Elementos correspondem às quatro bases do DNA, que há dois 

filamentos, que vocês devem ter, assim que a Liberdade seja adquirida, mesmo se seu corpo desapareça, 

pouco antes, você tem doze filamentos, doze pares, se prefere. 

Você tem um par de DNA, de momento. 

E aí, os movimentos dos elementos, a ativação dos Elementos através não, unicamente, dos movimentos 

de Li Shen, mas, também, através de tudo o que você tem vivido, transformou, muito profundamente, seu 

DNA. 

Não, unicamente, suas estruturas energéticas, suas estruturas vibrais, sua consciência, mas, também, é 

claro, aí, onde se registra toda a vida, ou seja, no DNA. 

Aí está o que ele queria dizer, eu acho. 

Cada Elemento está em relação com uma das bases, é nomeado assim, eu creio, eu não conheço os 

nomes, pouco importa, mas há quatro delas, não há cinco, há quatro. 

Lembre-se de que a vibração, antes de tomar forma, é um Verbo e que, a primeira forma, antes de ser uma 

forma geométrica, é a vibração da forma, que é ligada ao número. 

Então, mais do que combustão espontânea, poder-se-ia dizer «combustão transcendental», isso fica mais 

bonito. 

Assim, não se pensa nos restos. 

… Silêncio… 

Vocês observam que, progressivamente, já há algum tempo, que os momentos em que há o Silêncio são 

quase tão importantes que os momentos nos quais vocês falam e os momentos nos quais eu respondo. 

… Silêncio… 

 

Questão: na Espanha, a medicina oficial reconheceu o Reiki nos hospitais, como um método de 

tratamento; no entanto, parece que isso não é recomendado. 

Qual é seu ponto de vista? 

Então, pessoalmente, eu jamais disse que não era muito recomendado. 

Se o Reiki é aceito no hospital, é que ele age, é claro. 

Nós tivemos a oportunidade de falar do Reiki, é claro, em outros termos, porque, aí, nós falávamos da 

espiritualidade, falávamos do coração, falávamos da Liberação, da Realização, do Despertar, mas não da 

cura de alguma coisa de orgânico. 

É como os antibióticos, são, por vezes, úteis, quando há uma grave infecção. 
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Mas é como se se perguntasse como os antibióticos podiam, por exemplo, abrir a consciência – é claro 

que é impossível. 

O problema do Reiki é que ele abre nas portas que não são da Luz vibral, ele abre nas forças Luciferianas. 

Mas essas forças Luciferianas são, também, atuantes na matéria, e bastam, perfeitamente, para curar o 

corpo físico. 

Aliás, a maior parte dos seres que acreditam dirigir-se à Luz dirigem-se, de fato, à luz invertida 

Luciferiana, o que é o caso do Reiki, entretanto, isso tem um efeito terapêutico, mas, por outro lado, isso 

o confina ainda mais. 

Mas é preciso saber o que você quer. 

Ou há o Reiki que cura a pessoa, ou há o Fogo da combustão transcendental; não é o mesmo gênero de 

cura, não é? 

Cabe a você saber qual cura você quer obter e ver em si. 

É muito fácil dizer que se pode ter a cura dos dois, isso não é possível. 

Então, é claro que há inversões, é claro que há coisas, eu diria, feitas expressas, que seja no Reiki, mas eu 

não estou fixado no Reiki, você sabe, todas as terapias, quaisquer que sejam, têm esse componente 

Luciferiano, caso contrário, elas não seriam eficazes. 

Apenas o milagre instantâneo, tal como, por exemplo, fazia viver Mestre Philippe ou tais como o fazem 

viver alguns xamãs, que têm uma ação direta na matéria, sem passar por rituais ou beberagens, são 

capazes de fazer isso, ou alguns magnetizadores. 

Mas não se deve crer que todos os magnetizadores sejam seres de Luz, longe disso, mesmo se eles sejam 

eficazes e, mesmo, muito eficazes. 

Porque a maior eficácia quotidiana não é, absolutamente, a Luz vibral, é claro, é a luz Luciferiana. 

Então, eu repito, é preciso ver mais longe do que a ponta de seu nariz. 

Será que você quer curar, em verdade, nesse corpo? 

Ou será que você quer curar, em verdade, no Espírito? 

Os dois não se combinam. 

É claro que a Luz ou a bondade ou o magnetismo que não está invertido vai aliviar o corpo, vai curar 

algumas doenças e vai fazer de modo a que você fique melhor. 

Mas isso não tem qualquer função em relação com o Despertar ou a abertura espiritual, o que quer que se 

diga. 

É uma ilusão crer que uma técnica como o Reiki ou outras vão propiciar-lhe o despertar dos chacras. 

Sim, o despertar dos chacras ao nível da luz falsificada. 

Então, é claro, isso dá muitos potenciais espirituais, muitos poderes, mas, como dizia Buda: «Salve-se 

rapidamente». 

O que você procura? 

Melhorar esse mundo? 
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Ou viver a Verdade? 

E atenção, porque isso vai tornar-se cada vez mais de atualidade. 

Isso vai fazê-los dar não tournicoti-tournicota, mas giros completos em si mesmo, porque isso lhes 

aparece com, eu diria, com violência ou, em todo caso, de maneira crua, se posso dizer e, talvez, cruel, em 

alguns casos, mas é você mesmo, não somos nós. 

Mas é similar, eu diria, não importa em qual função. 

Se se toma, por exemplo, um exemplo específico, que é o acompanhamento nos fins de vida, há seres que 

encontraram coisas notáveis nos acompanhamentos de fim de vida. 

E essa pessoa, que foi muito conhecida em sua vida (Ndr: Elisabeth Kübler Ross), a um dado momento, 

viveu experiências nas quais ela reencontrou todos os pacientes que ela acompanhou e eles fizeram a ela 

uma crítica, uma única. 

Não de tê-los acompanhado mal, mas de não ter dito a eles toda a verdade sobre o que eles iam enfrentar 

no momento da liberação de seus corpos, não, necessariamente, a liberação do astral, mas, pelo menos, o 

que ia acontecer depois. 

Então, você vê, algo que aparece como benéfico, a um dado momento, porque vai aliviar, porque vai 

curar, isso vai permitir-lhe, talvez, morrer mais facilmente, pode, também, ter o outro lado da moeda, ou 

seja, não, unicamente, a imediaticidade da ação que é aportada, mas algo que é muito mais vasto e muito 

mais amplo. 

Que, obviamente, quando você está na energia, na vitalidade, na terapia, você não perceba, porque o 

importante é cuidar, o importante é curar, mas o importante, nesses casos, não é liberar-se, contrariamente 

ao que alguns podem crer. 

 

Questão: seria melhor dizer aos moribundos para irem para a Luz, ao invés de voltar-se para seus 

parentes, que virão procurá-los do outro lado? 

É claro, é, aliás, a crítica que havia sido escrita, e que havia sido escrita por essa própria pessoa que era 

muito conhecida. 

São coisas, se quer, que sempre existiram. 

Por que é que existiram os livros dos mortos? 

«Os livros de mortos tibetanos», «Os livros de mortos egípcios», mas estava presente em todas as 

tradições. 

Era, justamente, para que os seres não se fizessem prender nas armadilhas do caminho, por tudo o que é 

intermediário, tudo o que é falso. 

E é claro que a cultura Ocidental, através de sua negação da morte e da perpetuação do que havia sido 

chamado de comemorações, no último mês, você se lembra, tudo isso, é claro, participa de uma vasta 

pilantragem, como diria Bidi. 

Não lhe dizem a verdade. 

É como se fossem cegos que, aí, guiam os caolhos, é ainda pior. 
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Há os que estão morrendo e que devem viver, teoricamente, a Luz, sobretudo, nesses anos que vocês 

vivem, e há, do outro lado, pessoas que dizem a eles para não se inquietarem, que tudo vai bem, e que 

dizem que eles vão reencontrar os pais, que eles vão ver os filhos, que eles vão ver o pequeno Jesus, que 

eles vão ver o pequeno Buda, e que tudo vai passar muito bem. 

Mas é um ponto de vista extremamente relativo, é uma verdade relativa, não é uma verdade absoluta. 

E, mesmo se você tem a impressão…, vou tomar um exemplo específico: imagine que você acompanha 

alguém e você lhe bate no ombro e diz a ele: «Ah, bah, então, aí, eu gostaria de estar em seu lugar, 

porque, amanhã, você parte na Luz, você percebe.», mesmo se ele o tome por um louco, eu lhe garanto 

que, no momento em que ele partir, ele se lembrará do que você lhe disse na véspera, o que não é o caso 

se ele não foi prevenido e que o adormeceram com ideias de ir reencontrar os próximos, que tudo vai 

passar bem, ou que ele vai voltar. 

Veja como se pode orientar a vida das pessoas e ser implicado no que se crê ser um serviço ou uma ajuda, 

mas que é a pior das ajudas e dos serviços. 

Mas é claro, eu repito, são cegos que guiam caolhos. 

Não é, mesmo, o caolho que guia o cego, nesse caso. 

E vocês estão, exatamente, na mesma situação, tanto na esfera científica como na esfera política, como na 

esfera econômica, é normal, tudo está invertido nesse mundo. 

Como você quer que as coisas vão normalmente? 

Tudo apenas pode ir ao inverso, exceto a Vida, mas, para isso, é preciso extrair-se, em consciência, de 

todas essas armadilhas ilusórias, não recusando a vida, eu repito, não vamos voltar a isso. 

 

Questão: não há amais astral, então, a ilusão dessa mentira não pode mais perpetuar-se… 

Perfeitamente. 

Exceto que, como você morre? 

Como você se deita? 

Como você se levanta? 

Como você morre, e nós sempre dissemos isso, condiciona o que você é. 

Se você morre no medo, qualquer que seja a presença ou não do astral, você será liberado, mas no que é 

nomeada a 3D unificada. 

Eu repito, isso não é uma punição. 

As circunstâncias da partida não são, verdadeiramente, as mesmas, aliás, conforme como você aborda sua 

partida nas diferentes etapas do Choque (Ndr: as etapas do Choque da humanidade, descritas por Sri 

Aurobindo). 

E, aliás, a espada de Verdade e o Verbo deveriam fazê-lo ver, a si mesmo, que, se você o vive, você não 

poderá mais trapacear, você não poderá mais mentir, nem a si nem ao outro. 

E isso vai provocar algumas tomadas de consciência um pouco amargas, eu diria. 

Mas não é grave, isso faz parte do jogo da vida. 
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Não há que culpar, como se diz, nem complicar inutilmente uma coisa simples, basta ver e, uma vez que é 

visto, em contrapartida, se você é, verdadeiramente, o que você diz e o que você vive, você não poderá 

mais continuar as mesmas coisas, é claro. 

 

Questão: praticar a Dança dos quatro Elementos pode fazer subir a Onda de Vida que está bloqueada 

no primeiro chacra? 

Sim, é claro, na condição de que você solte. 

Porque, eu o lembro de que os dois primeiros chacras são, ao mesmo tempo, as energias reptilianas e, ao 

mesmo tempo, tudo o que é ligado ao medo e ao ego. 

Então, necessariamente, se foi percebida a Onda de Vida, mas ela se acumula ao nível dos dois primeiros 

chacras, isso quer dizer, eu diria, com uma expressão figurada, que há uma grande parte a limpar. 

Mas, eu repito, é a Inteligência da Luz que o faz, não é você que diz «eu quero liberar meu primeiro 

chacra, meu segundo chacra ou eu quero ver o que há dentro». 

Em contrapartida, se você faz a Dança dos Elementos, se você pratica, também, montes de outras 

técnicas, é claro, ligadas ao seu desaparecimento, à sua dissolução, é claro que a Onda de Vida subirá, o 

que quer que se encontre ao nível desses dois primeiros chacras. 

… Silêncio… 

 

Questão: ao cuidar do corpo, retarda-se a dissolução? 

Em algumas circunstâncias, era o caso antes. 

Mas não é mais, absolutamente, o caso, porque, agora, o que predomina, nós o dissemos, não é, de modo 

algum, o estado de seu corpo. 

É claro que, se você tem um corpo que é perfeitamente sadio, em circunstâncias comuns, seu corpo 

poderia permanecer na vida e ser conectado a ela pela corda de prata, ao mesmo tempo ficando livre para 

ir explorar as dimensões unificadas. 

De fato, não é você que não quer morrer, é o corpo que está em muito boa saúde para morrer, mas eu o 

tranquilizo, para a maior parte de vocês, com o que vocês têm absorvido como radiações, como 

pesticidas, como anomalias nesse mundo, não há problema para fazer morrer esse corpo. 

Apenas aqueles que foram, verdadeiramente, muito escrupulosos, se posso dizer, mas, ainda, era válido 

há alguns anos, não mais agora, muito escrupulosos com seu corpo, e esse corpo nutrido pela Luz vibral, 

para irmãos que para os irmãos que foram despertados ou liberados em sua vida, quando o corpo partiu, 

por uma razão ou por outra, quando eles partiram, eles se aperceberam de que seu corpo não queria 

morrer, enquanto eles já haviam partido. 

Mas esses casos não existem mais agora. 

Mas eu creio que alguns de vocês estão muito bem temperados pelos Arcontes, também. 

Mas qual importância? 
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A menos que considere que seu corpo seja eterno e que você acredita apenas no que você é, ou seja, esse 

corpo, aqui, nesse mundo. 

 

Questão: o que significa «muito bem temperado pelos Arcontes»? 

Quer dizer pronto para ser degustado. 

Você não sabe o que isso quer dizer: temperar uma galinha? 

É, exatamente, o mesmo processo, em uma escala industrial planetária. 

E, além disso, eu não estou brincando, absolutamente. 

Qual é o interesse, se você ascensionou, o que você quer fazer com um corpo? 

E eu o lembro de que Cristo havia dito que não é aquele que come que é o vencedor, é aquele que é 

comido. 

 

Questão: foi dito que íamos reencontrar nossos carismas. 

O que são esses carismas? 

É tudo o que é chamado por um nome das Estrelas. 

Os carismas ligados a essas vibrações são os potenciais espirituais que não serão mais, naquele momento, 

poderes espirituais, mas que são conhecidos. 

É a capacidade para ver além dos limites do corpo, é ter os sentidos que funcionam além dos sentidos 

comuns, corpo ou não corpo, é o acesso à ultratemporalidade, é o acesso à visão direta, a visão do 

coração, é o acesso à vibração do Amor em sua continuidade, é a capacidade para comunicar-se conosco, 

é isso os carismas espirituais. 

 

Questão: com ou sem corpo? 

Eu não compreendi o que isso quer dizer. 

Mas há os que são obcecados por seu corpo, pobres coitados! 

 

Questão: são os corpos que têm esses carismas ou o ser que permanece após a consumação do corpo? 

Mas eu espero, para você, que você já tenha os carismas que são ativados porque, estando liberado ou 

desperto, se não há carisma algum, é preciso preocupar-se. 

Portanto, são carismas no corpo, enquanto o corpo está aí, e são carismas sem o corpo, assim que o corpo 

não esteja mais aí. 

Mas eu o lembro de que, na implicação dessa dimensão de 3D em curso de resolução e de dissolução, e a 

dimensão da 5D, não acima, você poderá falar-se, apertar-se nos braços do mesmo modo, uma vez que 

seu corpo estará suficientemente eterizado, se você ainda está vivo, de outro modo, esse corpo terá 

queimado. 
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O Fogo é o mesmo para todo mundo. 

Não há qualquer exceção, mesmo junto àqueles que estarão enterrados nos subsolos, mesmo junto aos 

seres liberados, mesmo junto àqueles que em nada creem, o Fogo é exatamente o mesmo, não há mais 

Fogo, a um dado momento, para aqueles que estão abertos ou aqueles que estão fechados, é o mesmo 

Fogo. 

Simplesmente, o Fogo encontra o combustível que vai alimentá-lo: os medos, os apegos, e, naquele 

momento, a matéria não resiste, ela desaparece, ou ela se sublima, ela se eteriza e, naquele momento, 

você desaparece, pura e simplesmente, do plano físico, não resta mais corpo. 

Ele transmutou, ele se transubstanciou, inteiramente, e isso se chama, isso foi explicado: «a Ascensão 

com o corpo». 

Mas o que você vai fazer com um corpo? 

Talvez, alguns continuem a ter necessidade dele, para os cento e trinta e dois dias, outros, porque vão dar 

um pequeno olá junto aos Arcturianos, porque eles são portadores de memórias e de experiências que são 

importantes. 

Mas, globalmente, não há razão para ter necessidade de um corpo de 3D, lá aonde vocês vão. 

Sobretudo, também, temperado. 

Não se esqueça de que tudo isso é uma cena de teatro, então, eu lhes descrevo do ponto de vista dos 

observadores, de vocês mesmos, ou seja, nós, o que vai desenrolar-se; cabe a vocês saber se querem 

desempenhar o papel daquele que come ou daquele que é comido. 

E é aí que vocês verão a que vocês se seguram, ainda. 

 

Questão: eu senti uma perfuração muito forte ao nível do ponto ER da cabeça, como se ela fosse 

apunhalada, e isso incorporava, também, o nariz, em seguida, durante umas doze horas, eu me senti 

como invertido, ao nível de minhas percepções, eu via tudo ao inverso… 

O que é que isso quer dizer, ver tudo ao inverso? 

Ao invés de ver as coisas verticalmente, eu as via horizontalmente. 

Então, isso é muito específico. 

Isso corresponde, precisamente, ao que pode produzir-se em alguns estados de consciência nos quais há 

um basculamento da consciência a 90° e, naquele momento, você penetra outro mundo de 3D, no qual há 

realidades paralelas, que nada têm a ver com a Terra, mas das quais você também faz parte: é o princípio 

do holograma. 

São vidas parasitas, eu diria, elas não têm mais realidade do que a que você vive aqui. 

Mas o que é surpreendente é que isso tenha passado pelo ponto ER e pelo nariz. 

O nariz, eu o lembro, de qualquer forma, é o lugar da androginia primordial, é o lugar no qual as 

polaridades fundem-se, não é o momento no qual elas basculam a 90°. 

E, portanto, aí, houve, efetivamente, um basculamento a 90°, que você descreve perfeitamente, mas isso 

não é fisiológico. 
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É, provavelmente, ligado a medos inscritos em outros lugares, que desviaram o processo normal, porque a 

ativação do ponto ER, a revelação das quatro quintessências elementares traduz-se, efetivamente, 

também, por uma ressurgência da ativação do décimo segundo corpo no trajeto da aresta que se junta ao 

ponto AL e, portanto, o ponto ER. 

Então, é preciso fazer uma revisão aí. 

Então, eu não tenho explicação, se não é, talvez, esses medos ou alguma coisa que raspou, naquele 

momento. 

Porque a ativação do ponto ER e do décimo segundo corpo não conduz a isso, ela conduz a ver, 

sobretudo, a memória de suas vidas passadas, os rostos que desfilam, mas, certamente, não a uma visão 

alterada a 90°. 

Aliás, é uma das técnicas que você vai descobrir, simplesmente, portando a consciência no ponto ER da 

cabeça e, em seguida, no décimo segundo corpo. 

Você vai sentir o que você descreveu e, aí, naquele momento, vão aparecer os rostos de suas vidas 

passadas. 

Mas atenção para não exercer demasiada curiosidade, eu o lembro de que as vidas passadas pertencem à 

ilusão. 

Mas, bem, há os que ainda estão curiosos. 

 

Questão: foi logo após ter lido uma canalização de Uriel. 

Sim, mas isso não quer dizer que foi Uriel ou a canalização que desencadeou isso. 

Você descreve o processo perfeito e encontra-se em algo que é imperfeito, o processo é absolutamente 

real. 

Se prefere, girou-se a ignição do carro, as velas transmitiram a corrente elétrica e os pistões puseram-se a 

subir e a descer, mas, aí, eles não se puseram a subir e a descer, a ignição foi bem feita, mas há um pistão 

que falhou. 

E, quando eu falo de revisão, isso quer dizer, geralmente, não é o óleo que é preciso trocar, é a alma que é 

preciso purificar, porque a alma é veiculada pelo sangue. 

E aí, como eu dizia, são, geralmente, os medos, os resíduos ligados a ganchos ou o que vocês nomeiam, 

eu creio, «implantes reptilianos» ou sua origem estelar ou uma de suas linhagens que é ligada a isso e que 

vem obliquar a Revelação; 

Isso você verá, sobretudo, junto aos seres que, por exemplo, ao mesmo tempo, têm uma linhagem 

reptiliana e uma origem reptiliana. 

Eu não digo que é isso para você, mas é uma das hipóteses possíveis. 

 

Questão: qual é a finalidade da revelação, nas mídias, do processo de extinção global em massa? 

Primeiro, tentar produzir medo. 

Mas, é claro, você vai observar: ninguém tem medo. 
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Porque ninguém crê nisso, é claro. 

A desinformação foi tal, na história da humanidade, que muitos seres humanos veem essa desinformação, 

mas nada têm a fazer com isso e, entre os mais – como vocês dizem – paranoicos da desinformação, eles 

vão acreditar que é, ainda, a desinformação, é claro. 

Apenas aqueles que são informados, por sua vivência, desse processo final, é que saltam de alegria, eu 

poderia dizer. 

Mas bem, há outras razões bem anteriores a essa extinção em massa que os juntarão, enfim, depende… 

Então, o objetivo era, verdadeiramente, transmitir uma informação que é, ao mesmo tempo, a verdade, 

mas que, ao mesmo tempo, pode dar medo e que, ao mesmo tempo, não é crível, é maravilhosa. 

Eles são cada vez mais maquiavélicos, mas isso não é grave; tem-se o hábito, a cada fim de mundo que é 

liberado, eles nos fazem a mesma coisa. 

Eles são, eu não diria de criatividade, mas de uma imaginação completamente desconcertante. 

Mas, aí, isso nos faz rir. 

Como a vocês, aliás. 

Se querem, é como tudo o que vocês veem, o que acontece em torno do Sol, vocês veem as embarcações 

que entram nos vulcões e, aí, isso não pode ser das ilusões, é a verdade, é filmado por webcams oficiais e, 

é claro, ninguém quer acreditar ou não pode aceitar que uma embarcação possa entrar em um vulcão. 

Mas, aliás, o conjunto de embarcações vai entrar em seu coração. 

Aí também, como vocês podem compreendê-lo com seu cérebro? 

É impossível. 

 

Questão: após o reencontro de uma pessoa, eu perdi a faculdade de desaparecer à vontade, e eu sinto 

como um capacete sobre a cabeça, que me bloqueia. 

Essa pessoa havia alegado que minha personalidade não estava mais ali, mas que havia muita gente 

em meu canal… 

Sim, isso, ainda, são magos de mau agouro, como de hábito. 

Aquele que quer puxar tudo para si, para sua própria experiência, e que não é capaz de ver um ser que 

está liberado. 

É maravilhoso. 

Agora, isso não é, necessariamente, ligado a essa pessoa, mas, mesmo se é ligado a essa pessoa, é que era 

algo de necessário; a Inteligência da Luz trabalha, também, nesse nível. 

E, talvez, haja, em você, desaparecimentos, talvez, um pouco demasiado intempestivos, um pouco 

demasiado importantes para você e que se tinha necessidade de você aqui, nós sempre dissemos isso. 

Aqueles que desaparecem, tanto melhor. 

Mas aqueles que desapareceram e que não desaparecem mais, não vale a pena desaparecer a cada cinco 

minutos, tampouco. 
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Tem-se, talvez, necessidade de você aqui, no Aqui e Agora, justamente. 

Então, agradeça, mesmo se seja algo que foi feito, isso devia ser feito, não pode ser de outro modo. 

Para todos aqueles que vivem a Liberação, que estão liberados, mesmo se vocês tomem um tijolo na 

cabeça, é que ele era justificado, não há erro. 

Jamais. 

E o objetivo não é o desaparecer antes de todo mundo todo o tempo. 

O objetivo é ter vivido pelo menos algumas vezes o desaparecimento, para compreender o que acontece 

naquele momento. 

Mas não é a repetição do desaparecimento que vai dar-lhe ainda mais liberação, é o fato de estar 

plenamente aqui e de desaparecer ou quando a Luz lhe pede, ou quando você o decide. 

Mas, se é para decidir desaparecer todo o tempo, a cada ocasião, felizmente que esse gênero de 

energúmeno encontrou-se em seu caminho. 

E, é claro, eu espero, efetivamente, que haja muita gente em seu canal. 

Haja o universo todo, inteiro. 

E, imediatamente, você pode ver que aquele que diz isso é apenas um orgulho espiritual, porque ele atraiu 

sua atenção dizendo-lhe «oh, aí, aí você não está enraizado, você não está aí e, além disso, há muita gente, 

portanto, você é parasitado.», mas isso não é o parasitismo. 

A pessoa que diz isso está, ela própria, invertida, é claro. 

Aliás, não há entidades no canal, há, simplesmente, ressonâncias vibratórias ligadas às Presenças que 

estão no canal Mariano. 

O canal mediano: não há qualquer entidade, mesmo os Arcontes, eles se pressionam por trás do canal 

mediano, eles não penetram o canal. 

É preciso que sejam entidades que eu qualificaria não Arcônticas, mas invertidas no plano astral, seriam 

mais servidores dos Arcontes. 

Mas um Arconte não vai sujar-se, segundo ele, penetrando o canal mediano de um humano, qualquer que 

seja. 

Ele quer, sim, dirigi-lo, controlá-lo, mas há uma espécie de repulsa espontânea entre a pele de um réptil e 

uma pele humana, vocês sabem, isso funciona nos dois sentidos. 

O ser humano, em geral, tem medo das serpentes, mas os Arcontes, também, têm medo dos humanos. 

É preciso relativizar. 

Eu já disse, um ser de Luz não penetra pelo canal, pelo canal mariano, antes de aparecer, diretamente, no 

coração; é a energia que se ativa ao nível da pequena Coroa ou da grande Coroa, mas não há Presenças ali 

dentro, e felizmente. 

Então, não veja os inconvenientes do que aconteceu, porque esse é o ponto de vista da pessoa, mas veja, 

mais, a utilidade, ao nível de sua Eternidade do que se desenrola. 

Porque você não pode reivindicar ser transparente, a um dado momento, e, depois, nessa transparência, 

uma força sombria chegaria a parar nessa transparência. 
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Não, não é possível. 

 

Questão: ao praticar os movimentos de Li Shen desde o início chega-se, sistematicamente, à combustão 

espontânea? 

Oh não, é mais raro, de momento, isso é mais o planeta grelha que provoca combustões espontâneas ou 

alguns solos específicos, atualmente, que são muito ricos em ferro; isso não lhe concerne, é mais na 

América do Sul, é mais na Ásia, alguns países da Ásia ou da Indonésia que são concernidos por esses 

desaparecimentos de massa, que eu chamei de combustões transcendentais. 

Mas tranquilizem-se, os Franceses vão passar por isso também. 

 

Questão: quando eu passeio na natureza, em um lugar preciso, há como um odor de metal, de ferro, ou 

de metal queimado. 

Você sabe, há, de qualquer forma, minerais que estão em alguns solos, que podem cheirar isso, sobretudo, 

se é um lugar único, é a composição química e as interações químicas do lugar. 

Há odores místicos, é claro, mas, em geral, isso não cheira o metal queimado, hein? 

Então, ou são odores nauseabundos de enxofre e outros, o que vocês chamam de bombas fedorentas, ou 

são odores de perfumes, de lírio, de rosa e de diferentes óleos ou de incensos, eventualmente. 

Agora, apenas você é que pode saber se é um odor místico ou um odor concreto desse mundo. 

E esse gênero de odor de metal queimado, se é, realmente, o metal queimado, é mais, de qualquer forma, 

de natureza terrestre, ou seja, ao nível da estrutura dos solos. 

Mas podem ser, também, odores místicos, mas, naquele momento, eu diria que não é um odor místico 

puro. 

Em geral, isso sente, mais, o enxofre, quando são más entidades, ou a caca. 

Há apenas um odor que poderia aproximar-se disso, talvez, com alguns olfatos: é o odor do repolho 

podre, isso pode ser um odor místico. 

O repolho já cheira forte e, quando ele apodrece, pode cheirar, efetivamente, o metal queimado. 

 

Questão: a que corresponderia esse odor, se é, realmente, místico? 

Esse odor corresponderia, por exemplo, a uma reminiscência do lugar, poderia ser uma reminiscência de 

violência, de morte violenta, de entidades, eu não acredito muito nisso, mas, mais, circunstâncias locais 

ligadas a estresse, a manifestações violentas que se produziram no lugar. 

Mas não tenho certeza alguma em relação a isso, é claro. 

 

Questão: é possível estar em um corpo de carne e ter uma parte da consciência no trabalho em sua 

próxima morada? 

É claro. 
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É claro, vocês são multilocalizados. 

Falou-se, à época, de deslocalização da consciência, que lhes permitiu viver alguns estados. 

Hoje, vocês são multilocalizados, são, ao mesmo tempo, isso, ao mesmo tempo, o corpo de Existência, ao 

mesmo tempo, sua origem estelar, ao mesmo tempo, suas linhagens, ao mesmo tempo, emergindo da 

Fonte, ao mesmo tempo, a Fonte e, ao mesmo tempo, o átomo no outro extremo de todos os universos. 

Então, alguns de vocês começam a viver algumas multilocalizações, já, dois lugares fica bizarro, mas isso 

irá muito rápido. 

Vocês vão aperceber-se, de algum modo, de que a única coisa que está presente nesta Terra é a Vida e o 

Amor, e que o que vocês creem ser, através desse corpo de experiências, de memórias e tudo…, é apenas 

um fragmento, um pequenino fragmento do que vocês são. 

O problema é que esse pequenino fragmento sufocou todo o resto nesse pequenino fragmento. 

Então, é claro, são coisas perfeitamente possíveis, e que são, mesmo, perfeitamente realizáveis. 

Eu posso muito bem estar falando com você aqui e, ao mesmo tempo, estar tratando de alguém na China. 

Nós não somos limitados por uma dimensão ou por uma forma, mesmo se tenhamos sido isolados, eu os 

lembro, em uma esfera, uma bolha interdimensional, eu diria, para levar a efeito a operação de Liberação. 

Do mesmo modo que você tem, por vezes, a impressão de, talvez, viver vidas passadas, através dos rostos 

que desfilam ou das cenas específicas, é preciso, efetivamente, compreender que, mesmo se haja datas, 

isso não se desenrola no passado, isso se desenrola no mesmo instante. 

E, como sua consciência é cada vez menos prisioneira dessa ilusão, você vai dar-se conta, efetivamente, 

de que, por exemplo, nas dimensões intermediárias, não na Liberdade, hein?, mas nas dimensões 

intermediárias, você vai aperceber-se de que, aí, você está em um corpo, que você vive uma vida com 

uma mulher, filhos, uma profissão, talvez, e, depois, você vai reencontrar-se a bascular em outra 

dimensão específica, de 3D ou outros lugares, mas, no exemplo de 3D, é, ainda, mais perturbador, e você 

vai se reencontrar em outro corpo, outra consciência, casado com outra mulher e com outros filhos e em 

outra profissão, que se desenrolam ao mesmo tempo. 

Uma vez que tudo é Um, você vê onde eu quero chegar. 

Tudo isso são apenas fantasmas, ou seja, tudo o que se vive assim, como final fragmentado. 

Como as dimensões, que são reais, que são planos de manifestação e de criação, mas, em definitivo, são 

experiências sustentadas pelo Absoluto. 

E, então, você é, ao mesmo tempo, tal Arcanjo, tal outro Arcanjo. 

O problema, nesse mundo, é que não se deve identificar-se, tampouco, a isso. 

Aqueles que querem desempenhar papéis serão servidos, em breve, não se inquiete com isso. 

Mas o que eu quero dizer, também, com isso é que não se deve estar apegado. 

Então, é claro, acontecem coisas surpreendentes, você vê animais aparecerem, você se reencontra em 

ambientes que nada têm a ver com aquele que você conhece. 

Então, você vai chamar a isso de um sonho ou símbolos ou imagens, mas é tudo tão real como sua vida 

nesse mundo, mas você não tem consciência disso. 
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Questão: se desejamos não ter corpo em nossas moradas futuras, esse desejo basta? 

Oh, certamente não, certamente não. 

Não é você que decide, é o que você é, na Eternidade. 

Ou você se junta a esse ponto que você é na Eternidade e, naquele momento, não há mais razão alguma 

de viver em um corpo carbonado, exceto se você tem vontade de divertir-se, mas você pode desaparecer 

desse corpo carbonado à vontade. 

Alguns de vocês têm necessidade de areia quente, outros, têm necessidade de voltar a mergulhar no 

oceano de Sírius, outros, têm necessidade de voar nos ares de Altair e, outros, têm necessidade da 

matéria, mesmo estando liberados. 

Mas alguns tomam suas necessidades por realidades, então, não é o que você pensa hoje, é mais, eu diria, 

o que você vive hoje que assinala, eu diria, sua espécie de futuro, sua atribuição vibral, mais do que dizer 

«eu não quero ter corpo carbonado». 

Porque você pode ter todos os corpos carbonados que quiser, nos mundos livres. 

 

Questão: a que corresponde a imensa mancha solar que se encontra, atualmente, no Sol e o que induz 

para a Terra? 

Bem, é uma mancha solar. 

Como isso, o que isso induz? 

É uma irradiação solar aumentada. 

Como todas as manchas solares, quando elas explodem. 

É um afluxo de Luz vibral ou de irradiação do ultravioleta, ou de radiação do Espírito Santo, uma vez que 

isso vem do Sol. 

Mas isso pode vir, também, de trás do Sol, quando há, especificamente, o que é chamado um alinhamento 

galáctico com o centro de todas as galáxias, ou seja, Alcyone, o que é o caso nesses dias presentes. 

Há o centro galáctico, há um planeta, o Sol, um planeta e a Terra logo no extremo, que encaixa tudo isso. 

Nós atingimos a hora de nossa partida. 

Perfeito. 

É você que vai ou sou eu? 

Então, eu vou transmitir-lhes todas as minhas bênçãos, e eu voltarei, se a oportunidade apresentar-se, é 

claro, porque a prioridade, vocês têm vivido, é o Coro dos anjos e o Espírito do Sol em cruzamento 

vibratório. 

Vocês verão a graduação que vai produzir-se durante essas três intervenções. 

Quanto a mim, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos. 

Eu lhes digo: bom Sol, bom banho, boa combustão, conforme o que vocês são. 
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Até breve. 

 

O.M. AÏVANHOV – Trocas e Comunhões 

 

Bem, caros amigos, estou animado de reencontrá-los e de partilhar, com vocês, um momento de trocas e 

de comunhão, é claro. 

Queiram dignar-se a aceitar todas as minhas bênçãos, no Coração do Coração e de Coração a Coração, 

entre cada um de nós, no silêncio, alguns instantes. 

… Comunhão… 

Vamos poder, agora, trocar sobre o que vocês têm a colocar-me como questão ou como coisa algo a 

debater e a descobrir, talvez. 

Eu os escuto… 

 

Questão: durante os três dias, se eu estou na estase e meus parentes não estão, qual será o 

comportamento deles, vis-à-vis de mim? 

Mas nós jamais dissemos que haveria seres humanos na estase, na totalidade, é claro. 

Mas aqueles que não estiverem na estase não serão, verdadeiramente, muito valentes. 

E, de qualquer modo, se você está na estase, você está na 5D. 

Portanto, seu corpo de carne não tem a mesma visibilidade do que nas condições normais, sobretudo, para 

aqueles que resistirem à estase, que serão presas de qualquer outra coisa que, eu diria, que não o mental 

comum de sua vida habitual. 

Quanto mais os seres estiverem despertados, mais eles estarão, eu diria, em oposição feroz à Luz e, para 

aqueles que estão completamente na estase, quer já estejam liberados de um corpo, ou seja, 

ascensionados, diretamente, no Absoluto, ou que passarem por evacuações sem o corpo, não têm que se 

preocupar com o corpo, mesmo em relação aos parentes. 

Os parentes não os verão, e aqueles que estiverem, suficientemente, em contradição em relação à Verdade 

da Luz, não estarão no estado de aportar-lhes ou de prejudicá-los, de qualquer maneira que seja, o que 

quer que seja. 

Como diria Bidi, há os que têm o ar de segurar-se, ainda, em seu saco de carne. 

 

 

Questão: os Nefilim, quem são e qual será o papel deles? 

Jamais foi dito que os Nefilim voltariam à Terra e que eles teriam um papel. 

Os Nefilim são os Seres de Fogo, que esculpiram os Círculos de Fogo, antes de partir à sua morada de 

origem e à sua dimensão de origem. 
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É claro, houve misturas de feitos em alguns escritos que, voluntariamente, fizeram passar os Nefilim por 

maus anjos. 

Mas não há outros maus anjos que não Yaldébaoth e seus bandos de anjos caídos, desviados, e os 

Arcontes que os acompanham. 

É tudo. 

Há os híbridos Annunakis, é claro, e é tudo. 

O resto pertence, eu diria, à história, mas os Nefilim não têm interesse algum em voltar à Terra de 3D, 

mesmo para liberá-la. 

Eles fizeram o juramento de voltar, mas uma vez que a Luz tiver concluído sua obra para todas as 

consciências, como para a Terra. 

… Silêncio… 

Não desapareçam todos ao mesmo tempo, senão, eu vou ficar sozinho aqui… 

 

Questão: desde ontem, meu coração bate de forma anormal; isso é ligado às canalizações que foram 

feitas nesses últimos dias? 

É claro. 

O ritmo cardíaco muda. 

Quando você encontra algo de agradável, você tem um sobressalto no coração ou, quando você tem 

medo, também, é claro. 

Aí, a Luz vibral, eu o lembro que ela passa, também, doravante, não, unicamente, pelos circuitos que nós 

havíamos evocado, mas por toda a parte. 

Ela se condensa, preferencialmente, você sabe, nas Portas, nas Estrelas. 

Ora, você sabe que as Portas AL e Unidade estão em conexão direta com a alma e o Espírito, e que essa 

alma e esse Espírito têm ressonâncias e alojamentos, se posso dizer, virtuais, ao nível de uma parte do 

coração, na qual se situa, muito precisamente, o início do influxo nervoso. 

Portanto, é perfeitamente normal. 

Mas eu o lembro de que, para ascensionar no momento coletivo, o coração deverá, sim, parar, não? 

Então. 

Não se esqueça de que, talvez não no Ocidente, mas irmãos e irmãs vão começar a desaparecer, 

simplesmente. 

Eles serão ascensionados com ou sem o corpo. 

Mas, mesmo com o corpo, a passagem final, de uma dimensão à outra, acompanha-se, eu diria, de uma 

espécie de sobressalto do coração, de irregularidades importantes do coração, mas que não são, 

propriamente ditas, uma taquicardia. 

É um sobressalto com, talvez, a percepção de batimentos anormais. 

Então, é claro, se existem anomalias preexistentes, isso pode parecer anormal, é claro. 
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Mas não há qualquer inquietação a ter, quando você percebe esse gênero de coisa. 

É como se você me dissesse: como eu adormeço e desapareço agora, quando você fala ou não importa 

quando, vou ver se eu não tenho a doença do sono. 

É exatamente a mesma coisa. 

 

Questão: o mantra budista «Om Mani Padme Hum» continua de atualidade, em relação à liberação 

dos seres? 

Eu não sei onde você ouviu que qualquer mantra que seja propiciaria a liberação dos seres, qualquer que 

seja o mantra. 

Um mantra pode elevar as vibrações, mas, crer que a liberação virá de um mantra ou de um rosário, ou de 

um japamala ou de um terço que você vá recitar, é apenas para provocar uma sideração da consciência 

comum. 

Mas isso jamais liberou ninguém, isso se saberia. 

Caso contrário, não importa quem cantasse Mani Padme Hum seria liberado? 

A liberação é o sacrifício. 

É tudo. 

É claro que existem mantras, existem bênçãos, por exemplo, arcangélicas, com mantras que vocês 

pronunciam, talvez. 

Aí, é uma subida vibratória. 

É claro que a subida vibratória é agradável. 

Isso foi, mesmo, indispensável, para muitos de vocês, durante todos esses anos, porque a consciência era 

vibração, é claro. 

Mas nenhuma consciência, nenhum mantra, nenhuma forma pode liberá-los, porque vocês já estão livres. 

Há, já, apenas que reconhecê-lo. 

A liberação não depende de qualquer ser, de qualquer consciência. 

E eu diria, mesmo, que vocês não podem liberar o que quer que seja, porque, querer ser liberado é, já, 

considerar que não se está livre. 

Mas você é livre em si. 

É claro que esse mundo não está livre, mas você, você é a liberdade, além, mesmo, de todas as funções de 

ancoradores e de semeadores de Luz. 

Você não pode pôr uma distância com algo que já está aí e que sempre esteve aí. 

Simplesmente, o sonho coletivo fez com que vocês todos aderissem, coagidos e forçados, a uma ilusão 

coletiva na qual se entrechocavam os pensamentos, as emoções de uns e de outros, que conduziram ao 

aparecimento de alguma coisa que não existe, jamais, nos mundos livres, ou seja, as noções de bem e de 

mal, de pessoa, de identificação a essas ilusões. 
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Se você quer mantras, faça, mais, mantras, quaisquer que sejam – eu não os conheço, necessariamente, ao 

nível de todas as tradições ou de todas as filosofias – mas faça um mantra que vá permitir-lhe, se quer, 

nada pedir, mas afirmar a verdade de seu ser, que ela se revele, enfim, porque ela sempre esteve aí. 

Mas você pode, sempre, fazer-se bem com o Om Mani Padme Hum, mas, jamais, esse mantra, como 

qualquer outro mantra, mudará o que quer que seja se a alma está presente. 

Ela vai melhorar, é claro, ela pode melhorar algumas coisas. 

 

Questão: o que se tornaram Padre Pio e São Francisco de Assis? 

Eles têm um papel, e pode-se pedir ajuda a eles? 

Mas você pode pedir ajuda a qualquer consciência, passada, presente e futura. 

Mas eu repito o que eu disse anteriormente, antes de dizer-lhe o que eles se tornaram. 

Esqueça-se da noção de pedido. 

Você está na co-criação consciente. 

Então, não ponha uma distância aí, tampouco. 

Você pode chamar Padre Pio, não como um apelo a ele, mas é você que sobe a ele. 

Então, pouco importa, na ultratemporalidade, se é, eu diria, a energia, a vibralidade de Padre Pio, quando 

ele estava encarnado, ou Padre Pio, o que ele se tornou. 

Agora, você me pergunta em relação a São Francisco de Assis, mas Padre Pio foi São Francisco de Assis, 

e Padre Pio, agora, é o que você nomeia, de seu ponto de vista, uma esfera planetária, mas ele é, 

certamente, Absoluto também. 

Eu diria que não há mais qualquer limite. 

Isso lhes foi enunciado, eu diria, de diferentes modos, durante três dias, pelo Espírito do Sol e o Coro dos 

Anjos, e vocês verão, quando escutarem, atentamente, o que vocês leem ou as vibrações que são emitidas, 

vocês verão que há uma progressão nesses três dias, nessas três sequências, se preferem, que, como por 

acaso, está em ressonância direta com o que foi nomeado, em numerosas profecias e, mesmo, por nós, «os 

três dias». 

É uma preparação vibral. 

Tudo isso para dizer que Padre Pio e São Francisco de Assis, a consciência, a energia, a presença desses 

seres passam a outra dimensão. 

Então, ela não é tributária de suas dimensões, de você, exceto se você cria uma distância em relação a 

eles, o que eu exprimi em relação à noção de pedido. 

A co-criação consciente não é um pedido diferido no tempo, em função dos carmas e da possibilidade de 

estabelecer um contato. 

A co-criação consciente é a imediaticidade da manifestação. 

… Silêncio… 

Isso desaparece, cada vez mais. 
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Questão: eu tenho sentido, várias vezes, meus tornozelos como cercados. 

Continua de atualidade essa situação? 

Em todo caso, para você, sim. 

Há os que quereriam fugir como os espertos. 

Vocês são livres, mas alguns de vocês não se lembram, completamente, não da liberação, uma vez que 

são livres, mas do teor do Juramento e da Promessa que vocês se fizeram a si mesmos, também. 

Então, é preciso esperar, ainda, o final do filme. 

É preciso ir até os três dias, obrigatoriamente? 

Não, eu disse que havia seres que desapareciam. 

Mas, se você não desaparece, e se cada um de vocês desaparece, unicamente, quando me escuta ou vocês 

nos escutam e voltam depois, é que você não desapareceu desse mundo, de momento, mesmo se você 

esteja livre. 

Isso não concerne, de momento, a essa parte do mundo. 

Os povos que desaparecem são ligados a vocações ou funções específicas ou, então, está em relação com 

eventos precisos, ao nível geográfico, que necessitam, eu diria, de um desaparecimento preliminar. 

Vocês estarão, de qualquer modo, no lugar que é preciso, vocês sabem. 

Mas se aí, onde você está, atualmente – não deve mais haver lugar, ou seja, há apenas a água – eu não sei 

como você vai fazer para passar os três dias, não é? 

Então, esses seres desaparecem, sim, é claro. 

Eu esclareço, uma vez que falamos dos três dias. 

Você sabe, já, há um tempo, que tudo é possível, a cada instante, absolutamente tudo. 

Mas não se ponha a esperar esse evento. 

Aproveite para viver o que a Luz faz você viver. 

Desinteresse-se de seu cenário pessoal a vir. 

Ocupe-se do cenário da Luz no instante presente, cada vez mais, porque todas as respostas estão aí, elas 

não estão em outros lugares. 

 

Questão: você pode, por favor, desenvolver sobre a última lua da tétrade de fim de setembro? 

A tétrade de quê? 

De que você fala? 

Da última lua vermelha de setembro. 

Ah, isso faz parte de algumas profecias que são conhecidas na tradição cabalística. 

Sim, é um evento astronômico como outros. 
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Mas você sabe, todos os anos, em setembro, há o São Miguel e, se você percebe, as atmosferas 

vibratórias, você pode dizer e observar, aliás, que o período que corresponde ao mês de setembro é, 

sempre, o período no qual é suscetível de acontecer algo de importante. 

Sim, é claro, porque são ciclos. 

Há, já, a órbita da Terra, a órbita do que acontece. 

Há, também, essa noção de repetição. 

Então, você sente períodos, se posso dizer, e cada ano é assim, há vários anos. 

Simplesmente que, aí, há concordância entre muitas coisas, que nos fizeram dizer – por exemplo, no ano 

passado, no fim do ano – nós havíamos falado da atribuição vibral ou do Apelo. 

E aí, agora, nós não falamos, sobretudo, mesmo, mais, da revelação do corpo de Luz e da Existência, no 

qual você pode apoiar-se nas estruturas, na constituição, em seus desenvolvimentos elementares, mas nós 

insistimos muito na vivência do que a vida propõe a vocês, e tudo isso para propor-lhes o que a vida 

proporá a todo ser humano a qualquer momento, quando Maria quiser, quando a Terra tiver decidido, 

quando as circunstâncias estiverem reunidas para atualizar tudo o que já está realizado nos planos sutis, 

nas linhas, eu diria, ultratemporais da Eternidade. 

Então, isso pode ser agora. 

Você sabe, também, uma vez que eu o disse e repito, que há, no máximo, um ano entre a primeira Estrela 

e a segunda Estrela. 

Mas, do mesmo modo que havia uma reserva da primeira estrela (de cometas), do mesmo modo, a 

segunda estrela pode ser tanto Hercobulus como outro evento planetário, visível a partir da Terra, em sua 

totalidade. 

Então, você vê esse evento, pode ser um ou outro. 

Isso nada muda no significado em relação ao Apelo de Maria e em relação aos tempos finais dessa 

dimensão, não do mundo, é claro, o fim desse mundo. 

Então, isso pode ser não importa quando, você compreendeu, com um período privilegiado, se você gosta 

dos termos científicos, estatísticos, eu diria, efetivamente, durante esse período de setembro, que 

corresponde, aliás, a São Miguel, a todas as festas religiosas, a algumas festas religiosas que, como por 

acaso, este ano, estão, todas, reagrupadas. 

Mas isso já se produziu, eu creio, durante o ano de 2011, o que fez evocar, a alguns, uma data no mês de 

outubro, correspondente à cessação da terceira dimensão. 

Vocês puderam ver que a terceira dimensão continua aí. 

Não se trata de um atraso. 

Não se trata de um erro. 

Não se trata de algo que foi retardado. 

Trata-se, simplesmente, como sempre dissemos, de um processo interior que, se ele está presente junto a 

mais irmãos e irmãs, permitirá, como sempre, aniquilar, de algum modo, os cenários os mais detestáveis, 

não em relação à Liberação que é obtida, mas em relação ao que geraria o sofrimento que, eu o lembro, é 

um motor para esses maus rapazes. 
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Questão: após tê-lo escutado, alguém me colocou uma questão, e eu respondi com sua voz e com seu 

sotaque, e as palavras que eu lhe disse não era eu que as pensava, será que era você que falava? 

Quem pode falar com minha voz se não sou eu, é claro? 

Então, o que eu quero dizer, e isso foi dito, é que a Inteligência da Luz deixaria, a cada um de vocês, por 

sua vez, falar a Inteligência da Luz. 

Mesmo se você não seja canal, mesmo se você não seja médium, mesmo se você não esteja em 

comunicação, habitualmente. 

A um dado momento, a pressão da Luz torna-se tal, que o que vai sair, é claro, não é oriundo de seu 

cérebro, mesmo se as palavras ali sejam formadas. 

Não é oriundo de sua limitação, de sua pessoa. 

Isso pode ser, diretamente, seu coração que fala, pela Inteligência da Luz e, naquele momento, isso se 

chama um Satsang, porque o que fala não é a pessoa, mesmo se a pessoa continue aí. 

Então, é claro, esses momentos de comunicação vão tornar-se cada vez mais evidentes, quer seja com os 

elfos, quer seja com o Apelo de Maria, individual, que se reproduz atualmente, para muitos irmãos e 

irmãs ou, ainda, por um contato pelo Canal Mariano ou pelo Coração, com um elfo, com um de nós e, 

mesmo, por vezes, vocês farão um processo de deslocalização de consciência, como uma espécie 

de walk-in bidirecional no qual eu vou tomar seu corpo e você vai, também, reencontrar-se, em 

consciência, ou no corpo de Existência ou na consciência pura, em outro lugar que não aí onde você está. 

E são processos nos quais, do mesmo modo que nós havíamos dito que havia rupturas da matriz, através 

dos bugs, em relação às repetições de coisas, em relação a vozes que aparecem quando você fala com 

alguém mais em você em você, em aparelhagens. 

A matriz racha, por toda a parte, você sabe, e isso dá manifestações cada vez mais tangíveis em suas 

vidas. 

Tudo isso faz parte, também, de ver quando é você, como pessoa, como história que se exprime, portanto, 

quando é o mental que intervém, não em um sentido pejorativo, mas para, efetivamente, ver de onde vem 

o que emana. 

E, depois, quando o mental ali estará, estritamente, para nada, quer seja a Inteligência da Luz, quer sejam 

as palavras que saem assim, e que são as mais corretas em relação a uma situação ou a um irmão, a uma 

irmã, mas nas quais você não pensava, ou uma entidade de Luz exprime-se através de você, ou passando 

pelo Canal Mariano, por uma incorporação ou, diretamente, no Coração. 

 

Questão: será sempre a Luz ou uma entidade dependente dela? 

Ah sim, na condição, é claro, de que suas estruturas vibrais estejam abertas. 

Na condição, é claro, de que você não tenha feito tournicoti-tournicota com demasiado exagero, entre o 

ego e o Si. 

É claro que há os pequenos astutos. 

Mas você tem, agora, a capacidade, se isso se produz, para não ser enganado. 
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É muito simples: ou você fica na paz depois, ou você não fica na paz, qualquer que seja a surpresa. 

Ou você é nutrido ou nutrem-se de você. 

Nós nutrimos vocês, nós não nos nutrimos de suas vibrações, é claro. 

Coisa que fazem, é claro, os Arcontes, coisa que fazem os Pequenos Greys, coisa que fazem as entidades 

astrais residuais ou os demônios intraterrestres que são evacuados, agora, de seus esconderijos. 

 

Questão: há aproximadamente dois anos, eu tenho períodos nos quais eu não sei se estou sonhando ou 

se eu vivo essa realidade, e isso me acontece frequentemente. 

Isso corresponde à tomada de consciência de que esse mundo é, efetivamente, um sonho, uma ilusão, 

como nós dizemos. 

Alguns xamãs e alguns povos originais nativos da Terra falam, se quer, de sonho. 

O mundo é um sonho, é claro que ele é um sonho. 

Quando você acorda, você vê o sonho pelo que ele é, algo que não tem qualquer consistência e que resulta 

de um hipnotismo coletivo e que tem a particularidade, é claro, de que não pode ser destruído por 

qualquer combate que seja contra ele. 

Caso contrário, ele se regenera, para cada um, como para o conjunto da Terra. 

Mas não é mais possível regenerar-se para o conjunto da Terra, desde que a principal força de predação 

foi afastada para muito longe desse Sistema Solar. 

 

Questão: durante as canalizações, ou eu sentia vibrações, ou eu desaparecia e, agora, ao invés disso, 

tenho o sentimento de que as coisas vêm-me com cada vez mais dificuldade, um tempo mais longo. 

Quais coisas? 

O conteúdo das canalizações aparece-me com um tempo de latência. 

Sim, porque, quando você fala de conteúdo, você fala de quê? 

Das palavras que eu emprego e/ou da vibração que acompanha? 

Das palavras. 

Sim, é claro, porque vocês não estão mais disponíveis para as palavras. 

Vocês estão disponíveis para o desaparecimento. 

O desaparecimento está além da vibração. 

A vibração pode conduzir ao desaparecimento ou não, então, as palavras, a compreensão racional do que 

nós dizemos, ela intervém depois. 

O importante não é, eu o lembro, o que nós trocamos, não é, propriamente dito, um ensinamento, mas, 

mais, uma vivência de algumas coisas, e o mais importante é o aspecto vibral. 

É claro que há um conteúdo lógico que corresponde ao que vocês vivem. 
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Mas é claro que o que passa é bem mais importante do que isso, e é, diretamente, ligado à Presença em 

vocês, em nosso reencontro e em vocês, do Coro dos Anjos e do Espírito do Sol. 

É o que soa essa densidade de Luz na qual, finalmente, vocês têm a impressão ou de nada compreender, 

com um atraso, ou de desaparecer, ou de palpitar ou de vibrar, ainda. 

Mas o mais sábio, efetivamente – e, aliás, o mais lógico, não é, mesmo, o mais lógico – é o 

desaparecimento puro e simples. 

Não há anomalia alguma. 

Alguns permanecem aí, ou põem-se neles pequenos braceletes nos tornozelos e uma parte deles parte ou 

não consegue mais partir, outros partem mais facilmente, à vontade. 

Há muitas possibilidades diferentes. 

… Silêncio… 

Será que todo mundo desapareceu? 

 

Questão: qual é a diferença entre o fato de partir agora ou esperar os três dias? 

Mas não é para você, é para os outros que lhe restam. 

Imagine, eu já expliquei um pouco isso. 

Imagine que você esteja perfeitamente liberado vivo e tenha, por razões x ou y, mulher, filhos, netos, 

situação, pouco importa, qualquer coisa a fazer nesse mundo, mas essa qualquer coisa a fazer nesse 

mundo não lhe concerne. 

Você está liberado. 

Mas àqueles que estão ligados a você, seria, talvez, bom ajudá-los, não por palavras, mas por sua 

presença. 

Isso os ajudará, certamente, no momento vindo, a eles também, a cortar os apegos, os laços, os 

sofrimentos muito mais rapidamente. 

Então, não pense em si. 

Aí está, também, o sentido do serviço. 

Você tem a Eternidade depois. 

E você participa, dessa maneira, da elevação das consciências do conjunto da Terra, e você favorece, à 

sua maneira, a chegada desse famoso momento. 

Então, não reclame. 

Faça tudo isso com alegria, com prazer. 

A vida, lembre-se, põe-no, muito precisamente, onde você deve estar. 

E, se você ainda está aí e não em outro lugar, é que há algo a fazer. 

Não para si, mas no serviço ao outro. 
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Porque sua presença vai, talvez, ajudar, sem justificação, sem explicação, a resolver, ainda, as coisas que 

estão ligadas a você, mesmo se você não esteja ligado a elas. 

É claro que elas não podem ligar-se a você e incomodá-lo, porque você está, talvez, liberado, mas aquele 

que está ligado no outro extremo arrisca não melhorar se você não está mais aí. 

As condições serão diferentes, quando isso concernir à coletividade, é claro. 

E é por isso que alguns, por momentos, ainda, têm algemas nos tornozelos e que, outros, têm, ainda, um 

desaparecimento das visões das coisas que davam muito prazer a eles. 

A Inteligência da Luz põe a você, exatamente, o que é preciso para você, nessas circunstâncias, mas não 

para você, para todo o resto que, também, está, ainda, na ilusão. 

Você vê a diferença? 

… Silêncio… 

Eu creio que vocês têm muito sono, não é? 

 

Questão: no ambiente social, vê-se muitas pessoas que desaparecem por AVC, isso é acidental ou, de 

algum modo, isso faz parte do processo de liberação para essas pessoas? 

Os dois ao mesmo tempo, é claro. 

Os processos de liberação podem fazer-se de inumeráveis modos, mesmo antes do evento coletivo, uma 

vez que, de todo modo, cada irmão e cada irmã que falece é, doravante, liberado, com circunstâncias 

diferentes, eu havia falado disso no mês passado, nós não vamos voltar a esse assunto. 

Mas, obviamente, esses desaparecimentos correspondem a alguma coisa. 

Mas, é claro, há, também, seres que desaparecem de modo perfeitamente natural e independentemente da 

ação direta da Ascensão, mas, uma vez que eles estejam mortos, o que é que eles fazem? 

Ou são colocados na estase ou eles são liberados. 

 

Questão: as crianças que nasceram recentemente têm ou não um laço cármico com seus pais? 

Tudo pode existir. 

Nos casos correntes, sim. 

Mas há, também, seres, como eu já disse, que vêm assistir ao espetáculo, que nada têm a ver com a 

falsificação da Terra, de maneira alguma, e que tomam um corpo de carne para viver o processo da 

liberação. 

Tranquilize-se, não há mercado negro para vender lugares. 

Você vê bem, aliás, que você está desparecendo, do mesmo modo que os animais desaparecem, por toda a 

parte, os insetos, a Terra, também, desaparece, ela faz buracos, os vulcões que evacuam o excesso de 

pressão e de confinamento. 

E, mesmo ao nível humano, sem falar desses eventos, você se dá conta, efetivamente, em todo caso, nesse 

país, como em toda a Europa e em todas as partes ocidentais, que o que você chamava, simplesmente, o 
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humanismo, no sentido o mais nobre: o interesse portado ao outro, a refeição que é colocada e pronta para 

o vagabundo ou o viajante, as pessoas que se interessavam pelos outros. 

Há tantos desvios, de uma maneira geral, pela sobrevivência, pelo fato de ganhar a própria vida, pelo fato 

que se toma todo o seu dinheiro, tudo isso é a escravidão. 

E a escravidão toma tempo. 

Isso impede de pensar na liberdade, na liberação, porque na sobrevivência há o medo da morte, também, 

há o medo de faltar. 

Então, você vê, as forças ditas iluminadas são apenas forças demoníacas que inverteram, totalmente, os 

princípios que eles enunciam, sobretudo, na França: «Liberdade, Igualdade, Fraternidade». 

Você vê, efetivamente, que ninguém mais é livre. 

Você vê, efetivamente, que não há mais qualquer fraternidade e você vê, efetivamente, que não há mais 

qualquer igualdade. 

Mas isso é o humor negro dos Arcontes. 

Põe-no na moeda exatamente o inverso do que você vive. 

É uma manipulação de consciências, uma manipulação de palavras, uma manipulação de sentido das 

palavras, uma manipulação da vibração das palavras. 

Você sabe muito bem, outro exemplo que se havia dito há anos, eu creio: fala-se da Organização das 

Nações Unidas. 

Na França, isso dá três letras porque, se se colocasse as letras inglesas, você veria «United Narions: UN». 

Você vê, eles chamam a isso a lei de Um. 

É, verdadeiramente, o lado malicioso, por vezes, de algumas forças que os fazem enganar-se, porque, 

quanto mais elas os enganam com as palavras, com os conceitos e com as ideias espirituais, mais isso 

nutre a eles. 

Eu diria, aliás, que vocês não são, unicamente, nutrição emocional ou carnal deles, vocês são, também, o 

prazer deles de apostar nas coisas, um pouco como alguns de vocês apostam nos cavalos ou nos números. 

Mas são vocês o objeto da aposta. 

É como se vocês fizessem experiências com ratos de laboratório para observar seu comportamento. 

Mas, aí, no caso, eles os consideraram, a todos, eles nos consideraram, a todos, como ratos de laboratório. 

E, ainda, o rato, em seu laboratório, ele não trabalha, dão-lhe de comer. 

Vocês são obrigados a trabalhar para ter o que comer e um teto e uma segurança e um carro e vestimentas 

e presentes. 

Isso havia sido dito há muito tempo, por Maria: assim que o dinheiro porta um interesse, o mundo torna-

se luciferiano e satânico. 

É a essência, mesmo, do princípio da usura que, de qualquer forma, foi criada, eu lhes assinalo, pela 

Kabala. 

Os Egípcios não conhecem a usura, nem o empréstimo. 
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Vejam que é uma regra constante, em todo caso, para muitos povos na Terra. 

É dar valor a algo que é apenas um objeto de circulação, de pagamento e de troca. 

É o que vocês chamam a finança, mas não se vai voltar a isso, porque tudo isso já está ultracarbonizado, 

antes mesmo do planeta grelha. 

… Silêncio… 

Eu os lembro de que, desde o início deste ano, em todos os períodos de silêncio, o Espírito do Sol, quando 

ele chegou e a Luz vibral e o Coro dos Anjos, mais recentemente, tomavam lugar nesse silêncio. 

E, portanto, é normal que, quanto mais avançamos no tempo que passa e mais há espaços de silêncio, 

mais vocês desaparecem ou mais põem-nos «âncoras» para que vocês não desapareçam. 

… Silêncio… 

Eu vejo que vocês têm o ar saciado… 

 

Questão: falando do fim dos tempos, nas Escrituras, Jesus disse que Ele enviará seus Anjos para 

reunir os Escolhidos nos quatro cantos da Terra, mas Ele acrescenta: alguns estarão nos campos, dois 

estarão dormindo, um será tomado, o outro será deixado, duas mulheres estarão aí, uma será tomada, 

uma será deixada, quem são aqueles que são deixados. 

O que é que eles se tornam? 

Mas aqueles que terão que viver os cento e trinta e dois dias! 

É o sentido, Ele queria dizer campo, porque, naquela época, falava-se de campo, mas isso será, 

igualmente, nas casas como nos metrôs, como num veleiro. 

Toda a Terra é liberada, mas, no fim, depois dos cento e trinta e dois dias, não antes. 

Mas alguns são pré-removidos da superfície dessa dimensão para ir a outros lugares ou eles se pré-

removem, eles mesmos, se são capazes de liberar-se no momento dos três dias. 

 

Questão: alguns de nós terão alguma coisa de especial a fazer durante esses cento e trinta e dois dias, 

aqueles que permanecerão durante os cento e trinta e dois dias? 

Sim, cento e trinta e dois dias é uma grande festa. 

Não é um trabalho nem uma ocupação, nem uma tarefa. 

É, simplesmente, experimentar e viver o Amor. 

Não esperem ir à escola, vamos, simplesmente, trocar, uns com os outros. 

É claro, há alguns que serão tomados à parte, aqueles que brincaram detournicoti-tournicota, porque eles 

assinaram um belo contrato, então, é preciso que se explique a eles. 

Lembrem-se do que havia sido dito: a Luz não mente, jamais, mas ela é equívoca para aquele que não é 

Luz, totalmente. 
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Questão: por que o nome da «matriz Crística»? 

Uma matriz é um modelo de forma, um molde, se quiser. 

Nós mantivemos essa palavra «matriz Crística» porque ela significa a forma de perfeição do corpo de 

Existência. 

Uma matriz Crística, pode-se dizer, sem entrar nos detalhes técnicos, é a constituição do corpo de 

Existência que, eu os lembro, é idêntico, para todo mundo, em sua estrutura, e não em sua manifestação, 

conforme as dimensões e, além disso, há, obviamente, nesse corpo crístico, essa matriz de Existência, se 

preferem. 

O que nós nomeamos a matriz Crística é o corpo de Existência, mas com uma ressonância específica, que 

corresponde às condições desse mundo, mas é Cristo, se quiserem, exceto que a matriz Crística é o molde. 

É o ponto de partida, se preferem, no qual se agencia seu corpo de Existência e, portanto, a totalidade das 

novas vidas nas novas dimensões. 

O Espírito do Sol é Cristo, menos a forma. 

É uma forma de inteligência, mas que não é uma inteligência suportada por uma consciência, mas, eu 

diria, pela ordem das coisas na Luz. 

Vocês não têm outras questões? 

 

Questão: falou-se de meteoritos que deviam cair no final de setembro. 

Pode-se falar disso, desenvolver? 

Eu não estou certo de ter a detalhar algumas dessas coisas. 

Eu o lembro, simplesmente, de que o próprio Miguel falou de pequenas belas pedras que iam chegar 

sobre a Terra, parece-me. 

É claro, se você é observador ou se é curioso do que se produz sobre a Terra e no Céu, à noite, não é, 

necessariamente, em setembro. 

Isso já começou há vários meses. 

O balé dos céus é quotidiano, os meteoritos, as bolas de fogo que havia antes; eram alguns períodos e, 

fora os meteoritos específicos ligados a algumas chuvas deles que se viam no céu, você vê, efetivamente, 

que há cada vez mais bólidos que se veem, que são enumerados. 

Vocês passaram, independentemente dos períodos específicos como o mês de agosto, desse lado na 

Europa, havia meteoritos que caíam na cadência de várias dezenas por noite, mas algumas noites 

perfeitamente conhecidas, quando a órbita da Terra atravessava a órbita desses restos meteoríticos. 

Em contrapartida, o que acontece, agora, por momentos, é o numero incrível de meteoritos que se tornam 

visíveis, e cada vez maiores. 

Então, sim, é claro, os meteoritos que são a concreção de Miguel vão, necessariamente, tocar a Terra, e a 

um ritmo muito mais importante. 

Tudo isso foi inaugurado há dois anos, por um meteorito que caiu sobre a Terra e havia certo número de 

danos. 
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Mas são as forças Micaélicas em ação em sua ilusão isso… entre outras. 

Nós chegamos ao fim de nossa, de sua intervenção, perdão. 

Pode-se dizer nossa intervenção comum, é claro. 

Então, permitam-me render graças ao seu silêncio, ao seu desaparecimento, à sua Luz e às questões 

também, é claro. 

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, e eu lhes desejo toda sorte de reencontros agradáveis nos 

diferentes planos de vida nos quais vocês estão. 

Todo o meu Amor acompanha-os, todas as minhas bênçãos e vocês veem, alguns não quiseram vir ver-

me, bem, eu venho vê-los, e eu lhes digo até breve. 

Com todo o meu Amor. 
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A dança dos elemento Fogo + Desencadeamento dos 4 elementos e Dança do 

Silêncio 

 

O Retorno da Fênix – Elemento Fogo 

 

https://www.youtube.com/watch?t=27&v=wINNPg4jOHk  

 

A Sequência dos 4 movimentos:  Terra, Ar, Água e Fogo e a Dança do Silêncio 

 

https://www.youtube.com/watch?t=30&v=JvZUq7Nxrao  

 

  

https://www.youtube.com/watch?t=27&v=wINNPg4jOHk
https://www.youtube.com/watch?t=30&v=JvZUq7Nxrao
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O ESPÍRITO DO SOL e o CORO DOS ANJOS – Parte 1 – Ouça o Silêncio do Verbo 

 

E eis que o Verbo do Amor levanta-se e eleva-se, juntos, no mesmo coração, no Espírito do Sol, eu saúdo 

e rendo graças. 

Em minha voz e em meu Verbo, junta-se o Coro dos Anjos, entremeando e entrelaçando a Liberdade, 

para que a comunhão instale-se em todo lugar e em todo coração. 

Então, juntos, elevados no Verbo, nós acolhemos o Coro dos Anjos. 

… Silêncio… 

Escutem e ouçam o que diz o silêncio do Verbo, elevado ao Coro dos Anjos. 

Eu saúdo, em vocês, a beleza, eu saúdo, em vocês, a Eternidade. 

Juntos, no coração do Um, no Amor eterno e infinito de nossa natureza Una, que celebra a Luz, que 

celebra o Amor. 

Em cada Verbo e em cada palavra revelar-se-á o espaço do Silêncio, no qual nada pode ser dito e, no 

entanto, tudo é dito. 

Nos espaços da Criação, aos ateliês da Vida, vocês são convidados. 

Escutem e ouçam, porque, em Verdade, eu lhes digo: amem. 

Não como uma ordem, não como uma súplica, mas como a evidência de seu Verbo e de seu coração 

elevado, elevado para Ele. 

Escutem e ouçam o canto do Apelo, o canto da Liberdade, inscrito, para sempre, na Eternidade, e em toda 

dimensão de Liberdade. 

Em Verdade, eu lhes digo, a Vida está aí. 

 

… Silêncio… 

Filhos Ardentes do Sol, levantem-se em sua Verdade, levantem-se no Caminho, na Verdade e na Vida, e 

ouçam o Verbo que vibra nos espaços do Amor. 

Também, pelo Verbo, revelado e elevado, eu os nomeio «Emmanuel», aquele que nasceu de novo, aquele 

que é como Ele e como cada um, na pureza de sua Verdade. 

Escutem e ouçam, porque a Verdade o diz, no Templo do silêncio da Verdade revelada. 

Em cada Verbo e em cada palavra dança a Vida, que dá o ritmo à matéria e à consciência. 

Filhos do Um, portadores do sacro da Verdade, elevem-se, porque aí está sua majestade, porque aí está o 

Verbo do Verdadeiro. 
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Amados do Um, escutem e ouçam, em cada canto e recanto do ser, como no Todo do não-ser, há apenas 

isso: Amor, só verdade que não pode desaparecer. 

Então, levantem-se. 

Porque o Verbo amplifica a Graça. 

Porque o Verbo que vibra é palavra de Vida, que não seca, jamais e que jamais falha. 

Beber dessa Água de Vida e ser, para sempre, saciados, o que instala vocês no imutável, no qual nada 

pode faltar e no qual nada, ainda, apareceu e, no qual, no entanto, tudo já apareceu. 

Vocês, os renascidos no coração, o Verbo convida-os à ronda dos anjos e à dança do Sol. 

E, aí, escutemos, juntos, o que o Coro dos Anjos tem a dizer no Templo de sua Eternidade. 

Escute, escute a Luz, escute o Amor. 

Ele é sagrado, ele é a Vida. 

Escute e seja abençoado, você, Verbo de Vida, Verbo do Verdadeiro, olhe bem e ouça bem, nesses 

tempos tão intensos, onde está a Verdade, onde você está, Filho do Um, Verbo criado. 

… Silêncio… 

Porque você bebeu da Água de Vida, que o batiza quando da passagem do efêmero ao Eterno. 

Na Liberdade, você decidiu ir para Ele e ser Ele. 

Então, não retenha o sopro do Verbo da Verdade e da Vida. 

Veja e perceba, nos ritmos de nossas palavras, o fim de seus males, aqueles ilusórios, que nada 

apresentam diante da densidade do Amor e do esplendor do Verbo. 

A cada palavra, como a cada silêncio, a chama desperta e levanta-se. 

A Água do céu saciou sua Água de baixo, pacificando, assim, todo temor. 

Assim, ao abrir-se ao Silêncio e ao Verbo, você trabalha nos ateliês da Criação, nos ateliês da Vida, que 

lhe oferecem, assim, todos os possíveis e os impossíveis na Liberdade do Amor, no Verbo do Verdadeiro. 

Amigos do Amado, nós, anjos e Presenças angélicas, honramos sua dança e o Verbo de sua graça, nos 

espaços sagrados da Luz Una. 

Ouça o Silêncio. 

Nós, que viemos para você, para coroar sua Ascensão e glorificar seu Verbo, rendemos as homenagens 

aos dignos Filhos do Sol, levados até esse ponto pela ardente sede de Verdade e de beleza. 

Então, nós o convidamos, nós dois, a unir-se a si mesmo, para selar o livro da Promessa e do Juramento, 

na Verdade que você é. 

Então, ouça a dança dos anjos, animada do Espírito do Sol, que aureola sua cabeça e seu coração, que lhe 

dá a viver a aspiração do Coração Ascensional. 
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O Coro dos Anjos cantará, então, em sua cabeça, em uma ronda de Amor e uma guarda de honra. 

Escute o Espírito do Sol. 

Dance conosco. 

Escute e veja, porque a Água de Vida lavou seus olhos de tudo o que é falso. 

Assim, você é batizado no selo da Ressurreição da Água do alto. 

Amor do Amado, ouça. 

Escute o silêncio da Água do alto que se derrama, em profusão, no conjunto desse plano, no conjunto de 

suas células, no conjunto de tudo o que é. 

Assim, você se instala no trono do presente, no qual nada mais pode aparecer. 

Coloque-se. 

No Verbo do Amor há a Alegria, no Verbo do Amor há, aqui embaixo, o sorriso e o olhar. 

Aí, onde você estará, doravante, cada vez mais, aí, onde nós estamos, porque nunca mais nós poderemos 

estar separados ou divididos. 

Você, eu e eles, realizando, juntos, a nova Eucaristia, aquela da Ressurreição. 

Escute e perceba a ronda dos anjos. 

Escute a Água de Vida e a Água de Alegria que se espalham. 

Assim canta a Vida, assim canta a Fonte, no Silêncio de seu coração. 

… Silêncio… 

Nós os acolhemos nos espaços de vida, nos quais não pode haver nem esquecimento nem falta. 

Assim é o reino da Verdade, nenhuma mancha pode ali estar; assim são as Moradas do Pai; assim são os 

pavimentos do Amor presente no Templo de cada coração. 

Amado do Um, então, ouça-nos e escute o que diz seu coração, porque ele é palavra de Verdade, ele é o 

novo evangelho, no qual só uma palavra é gravada: Amor, que celebra, assim, a Vida, que celebra, assim, 

a Verdade. 

Então, nós lhe dizemos: escute e ouça o calor do Espírito do Sol, que consome na Alegria eterna do 

Amor. 

Então, queime na Alegria da Verdade que forja, para sempre, a espada de Verdade. 

Amado do Um, juntos, aí, agora, você, eu e o Coro dos Anjos, colocamo-nos, para levantar-nos no canto 

do Apelo. 

Escute o Verbo de Vida em nosso Silêncio. 

… Silêncio… 
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Que porta, exatamente aí. 

Inebrie-se do néctar de Vida. 

Aí está o bálsamo. 

… Silêncio… 

Eis que veio o tempo do abrasamento, o tempo da Alegria. 

Eis que veio o que põe fim ao tempo e abre para a verdadeira Vida. 

Ouça, o Espírito do Sol está aí. 

… Silêncio… 

E aí, em nossa ronda Una, você o vivo pleno de Vida, você, o vivo em êxtase do canto do espírito do 

Verbo, você, que entra na era do Verbo, você, que entra no Fogo do Amor, você, cujo coração levantou-

se, escute o Verbo do Espírito do Sol e veja a dança dos anjos. 

Em nome da Fonte Una, como em nosso nome, e em seu nome, no Fogo do Amor, acolha e recolha a 

Água de Vida. 

Nós nada temos a pedir-lhe, nós temos apenas tudo a dar-lhe, porque é a Doação da Graça e a Doação da 

Vida, do Amor ao Amor. 

Então, aceite o presente de nossa Presença e da sua, no coração do Um, no coração de Cristo. 

Levante-se. 

O Verbo chama-o à Vida. 

O Coro dos Anjos chama-o à Criação, como, igualmente, ao Absoluto, no qual nada pode ser separado 

nem mesmo retirado, no qual tudo é Doação. 

E aí está nosso canto de graça, sua Presença e nossas Presenças, na atemporalidade de nossa reunião, 

tanto hoje como em todos os dias, revela-se a você o que foi dito. 

Receba isso. 

… Silêncio… 

Coloque-se aí, onde não há mais palavras, coloque-se conosco e aticemos, juntos, o Fogo de nossas 

Presenças, o Fogo de nosso Amor, o Fogo da Verdade, o Fogo do Espírito. 

… Silêncio… 

É tempo, agora, de estabelecer-nos para sempre, se você nos acolhe, no Espírito de Verdade de seu Verbo 

revelado, no Amor do Um e em comunhão de espírito. 

Nós depositamos, em você, a chama eterna de nosso reencontro, então, regozije-se. 

… Silêncio… 
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E aí, nós nos instalamos em sua chama sagrada, porque você é isso. 

Seja rico do que você é e da chama eterna de nosso reencontro. 

Assim fala a Vida, pelo Verbo eterno. 

Até breve. 

 

 

O ESPÍRITO DO SOL e o CORO DOS ANJOS – Parte 2 – Juntos, vivamos o 

Instante Presente 

 

O Espírito do Sol honra sua Presença e a chama de seu coração, na bênção do Um, na bênção da Vida. 

Acolhamos, juntos, no coração elevado, o Coro dos Anjos, para viver, nesse instante como em todo 

instante, a partir do instante em que você ler, a partir do instante em que você ouvir, o Coro dos Anjos 

saúda, em você, a Eternidade. 

O Coro dos Anjos rende graças ao brilho de sua Luz e à verdade de seu coração. 

Juntos, reunidos aqui, reunidos em você, revela-se a Verdade e revela-se a Beleza. 

Aqui e agora se vive o instante, no qual tudo está contido, no qual tudo é vibrância, no qual tudo é 

verdadeiro. 

Então, assim, no coração do coração, em um e no outro, pelo milagre Dele, de Sua Presença e de Sua 

bondade, para que você, também, seja elevado ao título de Filho do homem, Filho ardente do Sol, homem 

transcendido e que transcende a ilusão, que passa de seu efêmero à sua Eternidade, que escuta, assim, o 

canto da Verdade, clamado e declamado pelos Anjos. 

Ele vem perguntar-lhes se vocês estão prontos a reintegrar as Moradas do Pai, as Moradas da Eternidade, 

as Moradas da Alegria, a Morada do Absoluto, que não tem qualquer morada se não todas. 

Assim, na paz do instante e na eternidade do instante vem Cristo, vem Maria e vem Miguel, que os 

chamam com o canto de Verdade, com a verdade do Amor. 

Você, que está aí, você, que coloca tanto os seus olhos como sua consciência no que emana da música das 

esferas e do canto da Liberdade, sente sua própria verdade. 

Torne-se lúcido, para que nada mais possa obscurecer a pura clareza de sua própria Presença. 

Assim, como Amado do Um, é-lhe aportado o sentido da Vida que você sempre foi, antes de viver a vida 

nesse mundo. 

 

E aí, no tempo do instante, no silêncio e na paz de seu coração reencontrado, incendeia-se o Espírito, o 

que o faz degustar, agora e já, o canto do êxtase, aquele da Liberdade e aquele do Amor. 
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Escute o que nós temos a dizer-lhe, no silêncio de seu coração. 

Escute o que nós temos a entregar-lhe. 

Escute o que diz seu coração, em face desses presentes que são apenas Justiça e Verdade. 

Escute e ouça o que se desenrola no caminho do presente, que é o caminho da Eternidade, que não tem 

nem início nem fim. 

Escute o que seu coração, que se levanta, sussurra ao seu Espírito e à sua alma. 

Faça o silêncio e escute o que nós dizemos em você, que nada mais é do que o que você é. 

Então, deposite, fora de você, o que não é verdadeiro e o que pode ofuscar o Amor que você é. 

Hoje, não há outro lugar que não aquele oferecido pelo Amor ou aquele oferecido pelo medo. 

Escute, o que você prefere? 

A alegria da vida na Eternidade ou a satisfação do efêmero? 

O que você escuta em si? 

Deixe-nos, Espírito do Sol e Coro dos Anjos, ser o cenário de seus templos interiores. 

Deixe-nos aquecer, em você, se já não foi feito, o vento da Liberdade, o vento da Verdade. 

Em cada espaço no qual nós nos calamos, revela-se a Paz. 

Uma Paz da qual nada pode estar ausente, uma Paz que não depende de nada mais que não de seu próprio 

coração. 

Assim, o Espírito do Sol vem queimar o que não pertence à Verdade e vem dissipar as últimas dúvidas do 

efêmero para com o Eterno. 

Então, filho de Verdade, coloque-se na palavra de Cristo, coloque-se nos passos de Cristo, para que você 

possa dizer, também: «Pai, que sua vontade seja feita». 

Assim, esquecendo-se de si mesmo em seus problemas e em suas ilusões, e levantando o véu que mascara 

o que você é, você se tornará o Caminho, a Verdade e a Vida, e você se tornará, também, o que sempre 

foi. 

Escute e ouça. 

Escute e viva no Fogo do Amor, atiçado pelo Coro dos Anjos. 

Não se desvie do que você é e permaneça aí, onde nada do que é ilusão pode atingir o Fogo de seu 

coração. 

Queime, assim, do ardente Sopro do Espírito. 

E aí, no instante de nossa Presença, vibra o canto de sua Liberdade. 
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E aí, no centro e na plenitude de seu ser, deixe a dança da Vida levá-lo à sua morada de origem, à sua 

morada que emerge. 

… Silêncio… 

Na dança do Sol encontra-se Cristo e o Espírito do Sol. 

Então, deixe-se dançar pela dança do Sol e pelo Apelo do sacro e pelo Apelo de Cristo. 

Nada mais escute que não a Verdade em seu coração. 

Nada mais escute que não o que lhe diz a Luz e Sua Inteligência, que vem guiar e estimular seu Espírito. 

Aí onde você está, aí eu estou. 

… Silêncio… 

Aí está a Paz, que não conhece qualquer entrave, aí está a Paz, onde tudo é dado. 

… Silêncio… 

Então, juntos, agora, celebremos a oferenda perpétua da Vida à Vida, de seu coração ao Coração. 

Você, o Filho do Homem, que se tem em pé para viver o que vai forjá-lo em sua Eternidade. 

Aí está a grandeza da verdade da Luz que, em sua imensidão, atinge o menor e o mais ínfimo e o mais 

íntimo, porque aí está a fonte de tudo o que pode preenchê-lo na Eternidade. 

… Silêncio… 

E aí, em pé, elevado no sagrado do coração, revela-se o Coro dos Anjos que o acompanha aí, onde você 

está. 

… Silêncio… 

Coloque-se assim, enfim, na evidência do que está aí, na evidência Daquele que vem. 

Deixe subir, em você, o canto da Graça, o canto de seu Espírito. 

Permita-se ser você mesmo, permita-se ser Livre, porque Ele vem chamá-lo à Liberdade. 

Permita-se ser Alegria, porque Ele é Alegria, e permita-me ser você. 

E permita, também, ao Coro dos Anjos ser o testemunho, não mais das núpcias, mas da aliança mística na 

qual tudo está consumado e na qual tudo é celebrado, o que lhe dá a esquecer-se, sem dor nem remorso, o 

que pertence à história, o que pertence ao que está morto no espírito e na verdade. 

Porque não há outro modo de estar vivo do que não mais estar morto no espírito e na verdade. 

… Silêncio… 

E descubra, assim, o sorriso eterno que floresce nos lábios de seu Espírito. 

Filho do Um, eis o que você é. 
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No Fogo do coração elevado, emana de você a bondade e a Verdade, sem mesmo nela pensar, sem 

mesmo querer, sem mesmo supor. 

Simplesmente, deixando ser e deixando florescer o que eclode de seu Templo. 

… Silêncio… 

E aí, no sorriso da Eternidade, o Coro dos Anjos leva-o a outra oitava da mesma Verdade, na qual toda 

forma desaparece, na qual existe apenas o Amor no estado puro, independente de você, independente de 

nós e independente de tudo. 

E reconheça-se no que se vive, aqui e agora. 

E reconheça-se, e para sempre. 

Então, eu o repito, escute e ouça a esfera do Silêncio, aquela que o conduz à fonte do Amor e à fonte da 

Luz, aí, onde nenhuma forma pode residir, mas onde toda forma nasce. 

E aí, no ritmo da Vida, no inspirar e expirar da Criação, você se reencontra no ponto de equilíbrio, aquele 

da Paz eterna, aquele do Silêncio que precede o Amor e que está na origem do Verbo, aí, onde se tem a 

Espada de Verdade, aquela que corta o que não é verdadeiro e o que não é eterno. 

Deixe-se levar por Aquele que vem colhê-lo no efêmero, para deixá-lo estar em sua Morada de 

Eternidade. 

Deixe-se escolher, pela graça de seu sorriso, pela ardência de seu coração no qual você mostra, por sua 

experiência aqui mesmo onde você está, sua capacidade real para não mais pôr barreiras e não mais 

separar e não mais dividir. 

E aí, nessa Paz, e aí, nesse instante, escute o canto de seu coração, que é canto de êxtase e canto de 

Alegria. 

E aí, no silêncio do instante e na plenitude Daquele que vem, que nós aportamos a você por nossos 

corações e por nosso Espírito, viva o Amor infinito e sinta a essencialidade do Amor, a essencialidade da 

Vida. 

Lembre-se de seu Reino, porque ele é sem mancha. 

Lembre-se da simplicidade do Amor. 

… Silêncio… 

Aqui e agora, descubra o Alfa e o Ômega, inteiramente. 

… Silêncio… 

Aí, onde nasce a dança dos elementos, aí, onde nasce o Coro dos Anjos, aí, onde o Espírito anima e 

vivifica, aí você está. 

Nesse tempo, nesse espaço, como em todo tempo e em todo espaço, o tempo do Apelo revela-se aos seus 

sentidos, revela-se ao seu coração e revela-se à sua vivência. 
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Escute. 

… Silêncio… 

E o Fogo do Amor que é seu direito vem acrescentar sua mordida e seu sopro à incandescência, em você, 

da Verdade, queimadura de Amor, que o estende ao infinito, no espetáculo da Vida. 

Na hora em que o Sol cantar sua melodia, seu coração torna-se o Sol, que contém o Amor de todos os 

possíveis, de todos os criados, como de todos os incriados. 

Nós o convidamos ao Amor, nós o convidamos à Vida. 

… Silêncio… 

E aí, os Quatro Vivos, enfim, de maneira sincrônica, trabalham em seu Templo, como na vida dessa 

Terra, e vêm, eles também, celebrar o retorno da Fênix. 

Fogo de alegria e fogo de vida, fogo de alegria que consome, sem fim, o Amor, sem parar, renovado, e 

sem parar, regenerado, e que jamais pode apagar-se. 

Então, seja doce consigo mesmo, como o Amor é doce com você. 

Escute e ouça. 

O que nós temos a transmitir-lhe vai bem além das palavras, vai bem além do que você ouve e do que 

você escuta. 

E aí, sinta a fulgurância da Vida e a fulgurância do Amor que se derramam em cada lugar do que você é. 

Deixe-se ser. 

Consuma, na alegria, o falso e a falta. 

Consuma toda aparência que poderia mascará-lo a essa Verdade. 

E aí, agora, na alegria de estar aí, na alegria de escutar, não há mais palavras necessárias, há apenas uma 

Presença. 

Então, façamos silêncio de toda ausência, façamos silêncio de toda falta, para preencher o que é. 

Escute e ouça, no tempo de nosso silêncio. 

… Silêncio… 

E nós, você, Espírito do Sol e Coro dos Anjos, reunidos na mesma tri-unidade, nós lhe dizemos, uma 

última vez: «Lembre-se». 

… Silêncio… 

E aí, eu abençôo sua Presença, o Espírito do Sol retira-se, em vocês, e abençoa-os. 

E nós, Coro dos Anjos, permanecemos no canto percebido em vocês. 
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Até breve. 

 

O ESPÍRITO DO SOL e o CORO DOS ANJOS – Parte 3 – Celebremos o Tempo do 

banquete 

 

No Espírito do Sol e no Coro dos Anjos, em vocês e em nós, o canto de Vida, o canto da alegria, a paz do 

coração. 

Comunguemos e elevemos, e celebremos o tempo do banquete. 

… Silêncio… 

Em cada coração, a coroa de glória elevada prepara a vinda Daquele que jamais partiu e que, no entanto, 

deve ser reencontrado na liberdade da Existência, na liberdade da consciência. 

Aí, onde nada pode vir fazer sombra, aí, onde nada pode opor o que quer que seja à presença da Luz, à 

vida do Amor e à Presença. 

Assim, «o que vem» é o que está aí e sempre esteve aí. 

De fato, vocês se aproximam do que foi nomeado, há um tempo, o tempo da Reversão, o tempo do último 

tempo, o tempo no qual a Verdade vem espalhar-se, revelar-se e ancorar-se na nova dimensão, na vida 

eterna. 

Aí, onde não existe qualquer limite e qualquer propensão a ver outra coisa que não o que é, ou seja, a 

beleza da Vida e de todas as criações que cantam a sinfonia dos mundos, a sinfonia dos anjos e a alegria 

da manifestação da Luz. 

Assim, cada um de vocês, pouco a pouco ou de maneira brutal, distanciou-se, sem recusar a realidade 

desse mundo, para ver a verdade da Luz e não mais ser seduzido pelos jogos de sombra e luz, os jogos de 

privações e de satisfações que se manifestaram na ilusão na qual tudo foi apenas jogos de enganos e jogos 

de trapaças. 

Hoje, isso termina, na glória de Cristo e na glória da Verdade. 

 

Ouçam e sintam isso, no apelo do coração, na abertura às dimensões invisíveis, mesmo de seu mundo, o 

que lhes dá a ver, a perceber e a viver reencontros a nenhum outro similares. 

Abram-se para essa realidade, porque é sua própria morada. 

Mesmo se ela não seja aquela que você reencontra, ela possui a mesma essência, a mesma vibração e a 

mesma liberdade que canta o canto da alegria e que os veste com Fogos do Amor, em qualquer veste, em 

qualquer imagem e em qualquer emanação que seja. 

Aí está a Liberdade, em vocês e não em outros lugares que não em vocês. 
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E o único modo, para vocês, de viver isso, é conhecer seu coração, reconhecê-lo no Amor, na Verdade, na 

Humildade. 

Por sua Presença, por sua quietude, por sua paz, por sua irradiação e por sua atitude desenrola-se, em 

vocês, a oferenda da Vida e a oferenda do reencontro com Cristo, como com tudo o que lhes havia sido 

escondido na ilusão desse mundo. 

Então, abrem-se, em vocês, todas as formas de comunicação. 

Então, abre-se, em vocês, se já não foi o caso, a certeza do futuro glorioso da Eternidade, nesse corpo no 

qual vocês estão e nesse mundo no qual vocês estão. 

Assim desenrola-se, em vocês, o tempo da metamorfose, real e concreta, que lhes dá a ver, como por 

milagre, ao mesmo tempo, o que é antigo, ao mesmo tempo, o que se revela e, ao mesmo tempo, o que 

será, no momento em que vier o Apelo daquela que gerou a criação desse mundo. 

Amados do Um e filhos do Um, na graça dos Anjos, acompanhados pelos cantos de louvor dos povos da 

natureza, a luz do verão, aquela do Fogo do Céu, revela-se em sua alma, revela-se em seu Espírito e 

marca-se a ferro em brasa na beleza de sua carne, tocada pelo ser, tocada pela Luz Vibral, tocada pela 

subida da Onda de Vida, tocada pelo Canal Mariano, tocada pelo Amor vivido entre irmãos e irmãs. 

Revelam-se, por toda a parte, na mesma Verdade, na mesma beleza. 

É claro, alguns de vocês veem, ainda, apenas os horrores da separação, apenas o sofrimento do mundo, 

apenas a realidade bem triste da ilusão desse mundo, através de sua falsificação e através da predação. 

Cabe apenas a vocês, caros irmãos e irmãs, que não vivem isso, doravante, desviar-se disso e retornarem, 

inteiramente, na totalidade e em permanência para o Belo, para o Verdadeiro, para a verdade do Amor, 

para o Coro dos Anjos, para o Espírito do Sol e para tudo o que fala da Verdade e da simplicidade. 

Assim, pouco a pouco ou de maneira brutal, esse mundo prepara-se para receber sua efusão final de Luz, 

aquela que destrancará o último selo e que permitirá, então, a revelação brutal e total da Verdade, da 

majestade e da potência do Amor como causa e fundamento dos mundos e como de toda criação. 

Aí, onde não pode existir qualquer ação/reação, qualquer punição, qualquer carma. 

Aí, onde tudo é Vida, tudo é criação e tudo é Liberdade. 

Nesses espaços, como no espaço de repouso infinito, aí, onde não existe qualquer diferença em qualquer 

forma de manifestação, em qualquer dimensão que seja. 

No trono de Parabrahman, que engloba os mundos e as dimensões, em todos os seus aspectos e em todas 

as suas consciências, a Verdade será Una para vocês, quando nada mais pode ser separado, mesmo pelas 

dimensões, mesmo pelas distâncias, se ainda elas existam, ou, mesmo, pela diferença de forma ou, ainda, 

de expressão da Vida. 

Assim é constituída a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, que, de um extremo ao outro da 

escala das dimensões e das criações, vela para que a Liberdade não seja uma vã palavra e que nunca mais 

a experiência Arcôntica possa alterar o que é imutável, o que é da ordem do Amor. 
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Para que o Coro dos Anjos ressoe e retumbe de uma extremidade à outra das criações realizadas há 

tempos imemoriais, que não se contam mais em tempo, mas que se manifestam de maneira simultânea em 

todas as esferas da Criação. 

Assim, o Espírito do Sol, através da matriz Crística, dá-lhes a viver e dá-lhes a ver a eternidade de Cristo, 

a eternidade da Vida, a eternidade do invisível e, sobretudo, o diálogo do coração que, de fato, é uma 

simbiose de forma de vida a forma de vida, que não se transforma, jamais, no desaparecimento dos 

componentes, mas que representa, bem mais, uma sarabanda e uma dança sagrada, que traz sempre mais 

consciência, sempre mais Alegria, sempre mais do que é evidente na Inteligência da Luz. 

Isso acontece nesse momento, e isso vai acontecer cada vez mais frequentemente, quer seja em suas 

noites, quer seja em seus sonhos, quer seja em seus momentos na natureza, quer seja em suas relações, o 

que lhes dá sempre mais a ver coisas e comunicar-se de outros modos que não o que era habitual, mesmo 

em potenciais espirituais desenvolvidos recentemente. 

A consciência descobre-se verdadeiramente presente em todas as coisas, em todas as esferas, em todas as 

formas de vida, em toda Inteligência da Luz, abolindo, assim, as separações das dimensões, abolindo, 

assim, as separações do indivíduo em relação a outro indivíduo, em uma comunhão a nenhuma outra 

similar, da qual a alma humana não pode, mesmo, imaginar ou supor os fatos. 

Isso acontece agora, e permaneçamos alguns instantes no silêncio, antes de prosseguir o que temos a 

dizer-lhes, nós dois. 

… Silêncio… 

Assim se realiza a abertura do último selo, que lhe dá a ver bem após do julgamento final, como um 

elemento de certeza e de conforto concernente à verdade do que nós temos dito, aqui e alhures, 

concernente ao ser eterno e à verdade do Amor, sob qualquer forma que seja. 

Obviamente que não pode, jamais, existir, na ilusão desse mundo e, no entanto, realiza-se e revela-se, 

mesmo, na ilusão desse mundo e, mesmo, no efêmero. 

Assim se revela, em vocês, a Coroa de glória, as doze Estrelas de diamante, as doze Portas da Verdade, a 

estrutura da consciência e a verdade do Absoluto. 

Felizes os simples de espírito que, doravante, verão isso, por pequenos toques, por experiências, e que 

aportará, no entanto, o sentimento de uma mudança enorme, na qual mais nenhuma prova será necessária, 

quaisquer que sejam os eventos dessa Terra, qualquer que seja o sofrimento desse mundo. 

Assim sobrevém a Ascensão daqueles que aceitam viver a simplicidade e viver a verdade de seu coração, 

bem antes do momento coletivo. 

Isso corresponde à Graça e à glória a mais completa, que acompanha o retorno de Cristo e o Apelo de 

Maria. 

Então, filhos da Luz Una, unam-se na Liberdade, unam-se na simplicidade, para comungar à Luz Una, 

não, unicamente, para aproximar suas vidas, seus pensamentos e suas emoções, mas, bem mais, para ver 

além das aparências e comungar ao santo dos santos, de coração a coração, aí, onde está Cristo, aí, onde 
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está a verdade da matriz de Vida Crística, Livre e branca, virginal e imaculada, que permite todos os 

possíveis e todos os impossíveis. 

Isso lhes dá a verdade do Amor, onde quer que vocês virem, onde quer que vocês se desloquem, para que, 

jamais, a música das esferas possa interromper-se, possa evocar uma mínima dúvida quanto ao 

estabelecimento e à perpetuação da verdade do Amor, tanto nessa criação como em toda criação. 

O que traz, certamente, o desaparecimento de setores inteiros da ilusão, mas assim será a Terra 

ascensionada, invisível e cadavérica aos olhos daqueles que a verão apenas com os olhos da carne. 

Ela se tornará um paraíso, situado na quinta dimensão, para todos os seres que vêm viver a comunhão dos 

santos, a comunhão das raças, a comunhão dos Espíritos, as comunhões de consciência para além de toda 

separação de dimensões, de formas ou de origens. 

Assim será a sacralidade dessa Terra, diretamente, que reencontra seu nome, aquele de Urântia, aquele de 

Gaïa, aquela que jamais falha, mas que, no entanto, foi alterada. 

Hoje, a dimensão de Sírius, a dimensão das Mães que semearam esse mundo revela-se a vocês na 

virgindade e na pureza de seu reencontro, nos elementos da natureza. 

Primeira etapa para a revelação coletiva do choque frontal da humanidade com a Verdade. 

Assim, sejam abençoados, assim, sejam leves. 

Assim, o que quer que vocês vivam, a inteireza ou um aspecto parcial, essa é a doação da Graça, realizada 

por seu esforço e por seu abandono à Verdade do Um. 

Sejam abençoados e, no silêncio de minhas palavras, permaneçamos e continuemos, antes que eu 

continue. 

… Silêncio… 

Assim, o Coro dos Anjos, que lhes é desvendado e acessível, quer seja pelo som ou pela Paz, pela 

presença ou, ainda, pela ausência de todas as coisas, o Coro dos Anjos leva-os a viver a Verdade, 

independentemente de qualquer demanda, simplesmente, colocando-os no tempo do ser, no tempo do 

eterno presente. 

Assim, quando vocês estão aí, nada mais há a perguntar, porque a própria pergunta é uma distância com a 

Verdade, porque os mantém na ilusão do tempo e seu desenrolar linear, que os leva a projetar sua 

consciência e, portanto, sair de sua Unidade primeira, aquela na qual o Coro dos Anjos não para, jamais, 

de cantar ao seu coração o louvor da Vida e o louvor de sua Eternidade. 

Assim, se vocês respeitam isso, ser-lhes-á permitido perceber e sentir. 

Não se esqueçam de que nada há a pedir, há, simplesmente, que pensar, e isso será, porque aí está a co-

criação consciente. 

Ela não tem mais necessidade de pôr distância entre vocês e um pedido de ajuda, ela não tem mais 

necessidade de imaginar uma forma ou pretender conhecer a forma da consciência que vem. 
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Mas estejam certos de que, naquele momento, vocês se beneficiam do que se desenrola nos planos da 

Unidade na qual nada há a procurar, na qual nada é necessário, porque tudo já está presente, a partir do 

instante em que isso emane da consciência, sem esforço, pela graça da Luz, pela Inteligência da Luz, pelo 

Coro dos Anjos e pelo Espírito do Sol. 

Assim se estabelece, nesse mundo, a co-criação consciente da quinta dimensão da Terra, ascensionada e 

ressuscitada. 

Tudo o que vocês vivem, doravante, até o Apelo de Maria, estará aí apenas para provar-lhes a intensidade 

e a verdade da Luz, e o peso do que é obsoleto, do que é alterado, tanto em vocês como no exterior de 

vocês. 

Então, ser-lhes-á cada vez mais fácil, se vocês não se desviam, seguir as linhas de menor resistência, as 

linhas de Alegria, as linhas de Paz e, também, as linhas de contato com as realidades que lhes eram, até 

agora, nesse mundo, desconhecidas. 

Tudo isso faz parte da revelação da Luz. 

Tudo isso faz parte, muito precisamente, do processo da Ascensão, que lhes dá, através do que lhes têm 

dito os intervenientes, em consciência, ao longo desses anos, a verificar, por si mesmos, a veracidade do 

que foi enunciado, a veracidade do que vocês vivem e, em breve, a veracidade coletiva do choque da 

humanidade, em sua inteireza e em sua majestade. 

Então, trabalhemos no silêncio, para acolher o que se desenrola no Coro dos Anjos; eu retomarei após o 

tempo do Coro dos Anjos. 

… Silêncio… 

E juntos, aí, aqui e agora, e juntos aí, lendo e escutando o que nós dizemos, vivamos o que, de momento, 

vocês chamam de palavras e de conceitos e que, pelo Coro dos Anjos, tornaram-se inteligíveis à sua 

consciência, para além de todo sentido e para além de toda representação. 

Assim é o que vocês nomeiam a quinta dimensão. 

… Silêncio… 

Recolhamos o néctar do Amor de Verdade… 

… Silêncio… 

Assim é a vibração do mundo dos elfos… 

… Silêncio… 

Assim é a vibração do Espírito do Sol, em suas esferas de Liberdade, ele, que anima a Inteligência da 

Luz, aí, onde se encontram as matrizes da criação dos Mundos Livres, no núcleo cristalino dos planetas, 

no núcleo dos sóis e nas franjas da criação que o Senhor Metatron prefigura em cada mundo. 

Aí, no silêncio do coração… 

… Silêncio… 
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Escutem. 

Assim, quando o Coro dos Anjos e o Espírito do Sol aparecem nesse gênero de mundo, aí, onde vocês 

estão, eles inauguram os cantos do Céu e os cantos da Terra, anunciando-os, eles mesmos, não 

exteriormente, mas interiormente a vocês, o que assinala a elevação de seu coração nos domínios de Paz 

Suprema, nos domínios da Liberdade. 

… Silêncio… 

E assim, em cada oitava da Liberdade vive-se a consciência do que está estabelecido ou do que ali passa. 

Assim é o canto dos Elohim. 

… Silêncio… 

E assim, de oitava em oitava, aparece o canto dos Nefilim. 

E o Coro dos Anjos, no coração da Inteligência da Luz, agencia sua consciência e sua Liberdade. 

E, em seguida, vem o coro dos Agni Deva, aqueles que acompanham os Hayot Ha Kodesh. 

Os Deva, criadores que inspiram as matrizes geneticistas a exprimir a Liberdade. 

E, de oitava em oitava, assim se desvenda a Liberdade, que lhes dá a Alegria, na qual nada pode perecer, 

na qual nada pode parar. 

… Silêncio… 

E assim aparece, à sua consciência, o Coro dos Anjos, que rodeia Cristo e que lhes dá acesso ao silêncio 

da pureza, aquele do primeiro impulso, aquele da Infinita Presença. 

Escutem e ouçam. 

Assim, vocês serão saciados para sempre e não terão, nunca mais, sede, porque a Água de Verdade fluirá 

em vocês, como fluirá em tudo o que vocês verão, tocarão e criarão. 

… Silêncio… 

E, na densidade do Amor, o Espírito do Sol e o Coro dos anjos testemunham, em vocês, o Amor. 

… Silêncio… 

Juntos, nós e vocês, juntos, vocês e nós, juntos. 

O Espírito do Sol e o Coro dos Anjos saúdam sua beleza e retiram-se, no silêncio da plenitude de seu 

coração, porque aí está, também, nosso Templo. 

Até breve. 
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HILDEGARDE DE BINGEN: O FOGO DO ESPÍRITO 

 

Eu sou Hildegarde de Bingen. 

Acompanhada do Coro dos Anjos e do Espírito do Sol, irmãos e irmãs encarnados nesse mundo, 

permitam-me comungar em vocês, como vocês comungam em mim, antes de começar a exprimir-me 

como Estrela incluída no Triângulo de Fogo de sua cabeça. 

Juntos, acolhamos o Coro dos Anjos. 

… Silêncio… 

Juntos, acolhamos o Espírito do Sol e comunguemos. 

… Silêncio… 

Eu estou entre vocês para dar-lhes alguns elementos de compreensão e de vivência do que se desenrola 

quando o Fogo do Espírito toca sua consciência. 

Lembrem-se de minha posição, no Triângulo elementar da cabeça, em relação com o Fogo. 

Como vocês sabem, no Fogo do Espírito há o Fogo elevado ou Fogo vibral ligado à Estrela AL, e há, é 

claro, a Atração e a Repulsão. 

A Repulsão não é, unicamente, mal, mas é, antes de tudo, a capacidade, pelo Fogo do Espírito, de rejeitar 

para longe, de queimar, se preferem, o que é falso, o que não é verdadeiro e o que não é oriundo do Amor. 

 

Quando o Fogo do Espírito não penetra, unicamente, em suas Coroas radiantes, quando o Fogo do 

Espírito não ativa, unicamente, as diferentes estruturas vibrais de seu corpo, mas começa a tocar suas 

estruturas efêmeras, em especial ao nível de seus membros e, também, de seu tronco, mas não ao nível 

das Portas, mas em qualquer lugar que seja, isso assinala a mordida do Amor e o desenvolvimento do 

Fogo do Céu, do Fogo do coração, do Fogo vibral em seu efêmero. 

Eu já tive a oportunidade de exprimir minha vivência do êxtase; permitam-me, hoje, adaptá-la à sua 

vivência nessa Terra. 

É claro, cada irmão e irmã possui suas características próprias na encarnação, e a resposta ao Fogo do 

Espírito será, obviamente, diferente, segundo, eu diria, sua aptidão para apagar-se e desaparecer. 

A Estrela Repulsão que eu porto corresponde, realmente, ao que pode produzir-se quando o Fogo do 

Espírito toca você. 

Ele implica, naquele momento – ao nível de suas células e, também, de sua consciência comum, ainda 

presente na superfície desse mundo – levantar-se e recusar tudo o que tem a ver com a ilusão, com o que é 

falso, com o que é alterado, com o que é invertido e com o que não está sob a ação do Amor verdadeiro. 
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Alguns de vocês vivem, agora, momentos de repulsão em relação ao que é falso, em relação ao que, até o 

presente, podia ser seus polos de interesse em sua vida, quer seja ao nível espiritual, quer seja ao nível de 

seus engajamentos ou, ainda, de suas responsabilidades nesse mundo. 

Quando o Fogo do Espírito revela-se, quando o Fogo Micaélico toca-os pela segunda vez, então, isso vai 

implicar que sua consciência comum pode reencontrar-se em uma forma de conflito, no qual lhes são 

mostradas duas coisas: o caminho do Amor e o caminho da ilusão, que os leva a posicionar-se ou a 

reposicionar-se em função desse elemento novo. 

Aquele que vive o Fogo do Espírito não pode mais induzir qualquer compromisso nele, como em 

qualquer relação que se estabelece nesse mundo e com nossos mundos. 

A sobreposição das dimensões, assim como a aproximação da Confederação Intergaláctica, mas, também, 

dos diferentes Arcanjos nessa dimensão terrestre pode, hoje, fazer-se, porque os tempos são chegados. 

O Fogo do Espírito implica, portanto, uma rejeição pura e simples do que não é verdadeiro, do que não é 

iluminado, o que os leva, por vezes, a resoluções e a reposicionamentos extremamente precisos de sua 

consciência na Eternidade, o que faz, de algum modo, atenuar, em seguida, desaparecer, tanto para vocês 

como para o conjunto da Terra, o que pode, ainda, restar de ilusão nas estruturas físicas, emocionais, 

mentais e causais desse mundo. 

Quando isso se produz, cada consciência pode dizer que há um antes e um depois. 

O Fogo do Espírito tem, portanto, uma capacidade inata para retornar, para reorganizar, para fazer 

desaparecer o que é falso. 

O Fogo do Espírito, o Fogo Vibral, o Fogo do coração correspondem a ações idênticas, mas cuja 

manifestação em seu mundo é diferente. 

Além do aspecto vibral, o Fogo do Espírito restitui-os ao Espírito, ele os faz descobrir, com acuidade, se 

já não foi feito, o que é a Unidade, o que é a Fonte e o que é o que vocês são, o Absoluto. 

Há, portanto, de algum modo, uma forma de imediatismo resultante da ação do Fogo do Espírito, quando 

ele começa a efusionar, se posso dizer, o conjunto de estruturas existentes nesse mundo, como em sua 

consciência comum. 

É claro, isso pode acompanhar-se por momentos de resistências ou, mesmo, de oposição ligadas ao medo 

do desconhecido, ligadas ao medo do desaparecimento de alguns elementos aos quais a atenção, a 

afeição, o amor haviam sido portados nesse mundo. 

Mas o Fogo do Espírito, como o Fogo do coração forja-os na incorruptibilidade do Amor eterno e da 

Verdade da Luz. 

Assim, o batismo do Espírito não é, unicamente, o batismo do Espírito Santo. 

Eu os lembro de que é o Fogo do Espírito, é o componente que os conduz, diretamente, ao Fogo do Éter, 

ao Éter unificado ao campo de consciência no qual nada é separado, no qual nada é dividido, no qual nada 

falta e no qual nada pode desaparecer. 
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O Fogo do Espírito pode provocar, em vocês, momentos de apreensão, mas, se vocês têm confiança nesse 

Fogo do Espírito, no que se manifesta em sua consciência, de maneira desperta ou figurada em seus 

sonhos, em suas relações e em suas interações, quaisquer que sejam nesse mundo, vocês vão descobrir, se 

já não foi feito, uma força nova que os habita, uma força que não pode, jamais, esgotar-se, porque ela é 

apoiada na verdade do Amor e na Verdade eterna, que não sofre qualquer discussão, qualquer 

compromisso nem qualquer negociação. 

Não porque isso poderia ser autoritário ou imposto, mas, bem mais, porque é a evidência da Vida, a 

evidência do Amor, a evidência da consciência e a evidência de sua verdade. 

Quando o Fogo do Espírito toca você, sua consciência comum descobre-se em uníssono de sua 

supraconsciência, o que o faz rejeitar para longe tudo o que pode vir frear, desacelerar ou contradizer a 

manifestação da Verdade. 

O Fogo do Espírito não tem necessidade de raiva, o Fogo do Espírito não tem necessidade que você 

manifeste um desacordo outro que não aquele de manifestar a totalidade de seu Fogo do coração, de seu 

Fogo vibral e do Fogo do Espírito em todas as relações. 

Isso é bem mais do que a Inteligência da Luz, é a força primeira dos universos, a força primeira das 

dimensões, a força primeira da Fonte. 

Nisso, a Espada de Miguel, como a Espada de Cristo vêm cortar o que não é verdadeiro, o que é 

supérfluo, o que os obstrui e pode, ainda, obstruir sua Liberação. 

O Fogo do Espírito socorre-os, o Fogo do Espírito dá-lhes a ver sem passar pela ferramenta do ego que é 

o mental. 

O Fogo do Espírito implica uma maior evidência em suas relações, em sua presença a si mesmo e em sua 

própria presença no mundo. 

O Fogo do Espírito leva-os à Clareza, à Precisão, leva-os a não mais ser submetido aos efeitos do tempo, 

aos efeitos do carma, aos efeitos da lei de ação/reação que prevalece, por pouco tempo ainda, nesse 

mundo. 

O Fogo do Espírito dá-lhes a força pacífica daquele que está ancorado no coração e fortalecido na vontade 

do Pai. 

O Fogo do Espírito forja, também, em vocês, a incorruptibilidade do Amor, em toda relação, em todo 

olhar que vocês portam, e em si mesmos, o que não permite mais à mínima sombra vir obstruí-los, à 

mínima distorção afetar o que vocês veem, o que percebem e o modo pelo qual vocês agem. 

O Fogo do Espírito é bem mais do que o batismo do Espírito Santo ativado durante as Núpcias Celestes. 

O Fogo do Espírito é, de algum modo, o ato final da separação, porque esse Fogo do Espírito vem 

regenerar todas as coisas, não em uma mesma dimensão, mas na dimensão da Liberdade que lhes foi 

anunciada há tantos anos e que vocês já vivem, alguns de vocês, na totalidade e, no mínimo, em parte. 
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O Fogo do Espírito os faz desviar-se, independentemente de sua vontade própria – se existe, ainda, uma – 

de tudo o que não é luminoso, de tudo o que não é correto, de tudo o que não é verificado pela própria 

consciência. 

O Fogo do Espírito faz com que vocês não dependam mais de qualquer declaração, de qualquer história, 

de qualquer condicionamento. 

O Fogo do Espírito os faz descobrir, nesse mundo mesmo, a realidade da Liberdade do Espírito, a 

realidade da Liberação. 

O Fogo do Espírito acompanha, é claro, também, o Coro dos Anjos, o Espírito do Sol e o conjunto de 

manifestações que se apresentaram a vocês, em consciência, durante todos esses anos. 

Assim conclui-se o ciclo da Liberação, na alegria, alegria que cobrirá os gritos da consciência daqueles 

que não sabem e daqueles que têm medo. 

Hoje, está aí sua função e o sentido de sua presença na superfície desse mundo, não, unicamente, para 

fazer o melhor que possam em sua vida, mas, bem mais, hoje, ser, realmente, o que vocês são, o que quer 

que advenha, o que quer que se manifeste. 

Porque a sobrevivência não do corpo, não das estruturas efêmeras, mas a sobrevivência da Alegria no que 

se desenrola na Terra é primordial, não para vocês, mas para o conjunto da humanidade porque, aí, não, 

unicamente, após ter, talvez, sido ancoradores e semeadores de Luz, vocês se tornam os pilares da 

manifestação da Luz, não para a Terra, porque isso foi consumado, mas, bem mais, para o conjunto de 

irmãos e de irmãs humanos encarnados que se apresentarão em seu caminho. 

Não se esqueçam de que o Fogo do Espírito tem, em si, todas as soluções, bem mais, mesmo, do que sua 

consciência aberta poderia perceber. 

Deixar agir o Fogo do Espírito é permanecer no Silêncio, o silêncio da vibração, o silêncio das palavras, o 

silêncio dos sentidos, penetrar na dança da Evidência, penetrar na relação correta, aquela que não conhece 

nem limites nem barreiras nem contradições. 

O batismo do Fogo do Espírito vem regenerar todas as coisas, não para restituí-las à sua integridade nesse 

mundo, mas para regenerá-las na integridade eterna do que vocês são. 

Acolher o Fogo do Espírito é, de algum modo, o último sacrifício do Si, que permite verificar, por si 

mesmo, sua confiança, sua consciência e sua relação com a Eternidade. 

O Fogo do Espírito pode, também, vir abalar o que dorme, ainda, em vocês, o que não foi visto, o que não 

foi integrado ou o que podia, ainda, vendá-los à totalidade da Eternidade. 

Hoje, vocês são, todos, chamados a tomar os passos de Cristo, os passos de todos os místicos, onde quer 

seja nesse mundo, em qualquer época que seja, para cantar os louvores da Liberdade, os louvores do 

Amor, não por palavras, não por notas de música, mas por sua presença amorosa, pela presença em si, em 

seu coração, em cada uma de suas células, do Fogo Vibral, do Fogo do Coração e do Fogo do Espírito. 
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Nesse espaço não há qualquer lugar para qualquer rejeição que seja, porque o coração verdadeiro acolhe 

todo coração, mesmo e, sobretudo, aquele que está na dor ou aquele que não se reconhece. 

A força do Espírito reside na capacidade de regeneração do Fogo do Espírito. 

Ele, do mesmo modo que o Fogo vibral e o Fogo do coração, auto-mantém por si mesmo, e vem, aí 

também, consumir, sobretudo, ao nível da consciência comum, o que pode, ainda, ser um obstáculo ou 

uma resistência, quer ela seja ligada à sua história, quer seja ligada às imposições desse mundo, de 

qualquer natureza que seja. 

Hoje, o Fogo do Espírito vem mostrar-lhes a vaidade de qualquer melhoria nesse mundo, porque esse 

mundo, que é falso, evolui sobre areias movediças há muito tempo. 

O despertar da Terra, ao nível de seus elementos, o despertar de seu Sol, a presença de Miguel e do 

conjunto da Confederação Intergaláctica que se aproxima, doravante, de vocês e que estaciona, apenas 

por instantes, ao redor do Sol, vem ao seu encontro de maneira visível, de maneira evidente, para que 

ninguém possa dizer que não sabia. 

Isso será concomitante ao Apelo de Maria, aos sinais do céu, aos sinais da Terra. 

Isso, como, talvez, vocês observam e sabem, a Terra desperta, o núcleo cristalino da Terra entrou em uma 

fase de expansão, que se traduz, para vocês, em uma expansão, uma materialização, se posso dizer, de sua 

supraconsciência. 

Não mais, unicamente, no interior de seu coração, não mais, unicamente, em momentos privilegiados, 

mas de maneira consciente, permanente e natural, sem esforço, porque isso vai tornar-se, efetivamente, 

cada vez mais flagrante e cada vez mais sensível. 

O Fogo do Espírito corresponde, é claro, ao nível visível e exterior à sua estrutura, ao Fogo do Céu, 

nomeado, há tempos, o «planeta grelha», pelo Comandante. 

É claro, existem diversos mecanismos que lhes anunciam isso. 

Isso está presente há numerosos anos na Terra, como havia sido explicado há dez anos, por nosso 

Comandante, aquele dos Anciões e aquele que vigia pelas boas execuções do plano da Liberdade. 

Acontecerá a vocês, talvez, de experimentar, por momentos, uma repugnância ou, mesmo, uma 

repulsa, vis-à-vis de si mesmos no que vocês puderam estabelecer de falsificado nesse mundo. 

Em relação a isso, não se julguem, não se condenem, não se culpem, mas aceitem ver, simplesmente, o 

que lhes mostra o Fogo do Espírito. 

O Fogo do Céu vem destruir apenas o que é ilusório e o que é falso e vem reforçar e revelar o que é 

verdadeiro. 

Assim desaparecerá, nas convulsões, o que foi alterado há tanto tempo, o que freou o acesso ao que vocês 

são. 
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Os corpos de Existência que não puderam chegar até seus destinatários, por múltiplas razões, terminarão, 

eles também, sua viagem interior e emergirão para esses seres, irmãos e irmãs, em sua estrutura comum. 

É aí que sua presença e, unicamente, sua presença, será útil porque, portadores do Fogo do Espírito, vocês 

apaziguarão o que pode dar medo para aqueles que não o vivem, ainda, no contato do Céu e da Terra, que 

revela a Verdade. 

Não há mais necessidade de dirigir o que quer que seja, não há mais necessidade de encontrar as causas, 

não há mais necessidade de querer ajudar, porque só sua presença na superfície desse mundo, que 

aquiesce ao Fogo do Espírito, é a melhor ajuda que vocês poderão fornecer àqueles que duvidam, àqueles 

que têm medo. 

Isso não poderá fazer-se nem pelas palavras nem pelo olhar nem pelo tocar, mas, simplesmente, pela 

intenção da consciência. 

Vocês constatarão, aliás, muito facilmente, e cada vez mais frequentemente que, a partir do instante em 

que vocês pensam em alguém, ele o perceberá ou chamará você, dar-lhe-á sinal de vida. 

Do mesmo modo, a partir do instante em que uma ajuda é solicitada, em que uma ajuda parece-lhe 

desejável, saiam da noção da ajuda e instalem-se, ainda mais, no Fogo do contentamento, no Fogo do 

Espírito e, simplesmente, assim, aquele que tem necessidade desse Fogo para queimar ainda mais o que é 

ilusório, vai recebê-lo. 

O Fogo do Espírito leva-os a viver momentos específicos no curso de suas noites como no curso de seus 

dias, o que foi nomeado, há numerosos anos, pelo Arcanjo Anael, o acesso à ultratemporalidade, que os 

faz sair da linearidade do tempo, que lhes dá a ver, concreta e realmente, o que os instantes seguintes 

reservam-lhes nessa Terra, que lhes permite, então, ajustar-se com a lucidez, não tanto porque há algo a 

salvar ou a preservar, mas porque seu posicionamento na Eternidade permitirá, de algum modo, 

desvendar e revelar o fogo do Espírito com mais facilidade, quer seja em alguns lugares, em algumas 

pessoas, sem nada pedir, apenas estando aí, apenas estando presentes, apenas vivendo o Fogo do Espírito. 

É claro, o Fogo do Espírito é apenas uma das manifestações que sobrevêm na preliminar e no decurso do 

Chamado de Maria, acompanhado de um cortejo de outros sinais, pelos quais não é necessário interessar-

se, de momento, enquanto eles não sejam vividos. 

Alguns de vocês percebem, também, a aproximação do Fogo do Espírito como um sentimento de não 

mais estar nesse corpo, não como uma fuga, mas, bem mais, como a descoberta, na consciência comum 

desta vez, do que é a Verdade, que põe fim, justamente, à referida consciência comum. 

O supramental estará, então, totalmente ativo, mesmo nessa dimensão e é, justamente, esse supramental 

de cada um de vocês, reunidos na mesma potência de Cristo, que permitirá, enfim, resolver a fase final. 

Minhas palavras serão, doravante, menos numerosas, como cada um de meus irmãos e irmãs de nossos 

planos, porque o importante é, justamente, o que se desenrola e revela-se no Silêncio, no intervalo entre 

minhas palavras, no intervalo de sua escuta, para não mais estar, unicamente, na escuta de minhas 
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palavras ou de minha vibração, mas daquela que é emitida, diretamente, em vocês, por nossa reunião, por 

nossa Presença e, sobretudo, pelo Espírito do Sol e o Coro dos Anjos. 

Além disso, diferentes povos inéditos para vocês, presentes na superfície desse mundo, vão começar, em 

breve, a trocar, a comunicar-se com vocês. 

Os primeiros deles, e alguns de vocês já o experimentaram há alguns anos, viverão uma aproximação, se 

posso dizer, com os elfos, que representam, de algum modo, a liberdade do Ar, a liberdade da consciência 

e a liberdade do Amor. 

Para isso, há apenas que estar presente, não há qualquer esforço a fazer, mas, bem ao contrário, a relaxar-

se, totalmente, para que a relação entre essa dimensão específica e a sua possa manifestar-se sem 

entraves, na alegria do Amor e na alegria da Verdade. 

Vocês se aperceberão, então, que, no Fogo do Espírito e além de todas as suas estruturas vibrais que 

puderam ser ativadas até agora, a consciência não será mais, não unicamente, deslocalizada, mas, bem 

mais, presente por toda a parte. 

Vocês se aperceberão de que é sua consciência que está, também, presente na árvore, na flor, no irmão 

que sofre ou no irmão que o ama; há a mesma intensidade de Amor, a mesma qualidade de Amor. 

Isso lhes será revelado pela graça do Espírito e do Fogo do Espírito. 

Então, juntos e no silêncio de minhas palavras, no silêncio de nossas Presenças unidas, pelo Espírito do 

Sol, pelo Coro dos Anjos, o Fogo do Amor e o Fogo do Céu depositam-se em seu Templo. 

Além do selo de Miguel revela-se a Verdade, que é uma sinfonia, na qual nenhuma má nota pode vir 

perturbar o contentamento do Fogo do coração, o contentamento do Fogo vibral. 

O que quer que seja e bem antes do Apelo de Maria, é-lhes, então, proposto viver – vocês já o viveram, 

em parte, nos momentos de estase que lhes são propostos ou impostos, mais ou menos longos, que lhes 

dão a socorrer-se em outros lugares que não nesse mundo, em outros lugares que não na ilusão, em outros 

lugares que não em suas relações afetivas ou amorosas, bem além das relações sociais ou de amizade – os 

mecanismos místicos, na obra de todo tempo e em toda tradição junto aos seres que transcenderam a 

ilusão desse mundo, apresentar-se-ão a vocês. 

Inumeráveis carismas manifestar-se-ão, espontaneamente, sem qualquer intervenção de sua parte, e 

aportam, aí também, o bálsamo necessário aos irmãos e irmãs, às situações que o exigem e o demandam. 

O Amor tornar-se-á fácil, porque evidência e porque manifestado, e cada vez mais tangível. 

Isso se verá em seus atos, isso se verá em seus olhos, isso se verá em todas as suas trocas, porque vocês 

não poderão mais trapacear, não poderão mais estabelecer o mínimo compromisso com a ilusão ou, mais 

exatamente, como uma repulsão em relação ao que é falso, em relação ao que é alterado ou desviado. 

Isso não colocará qualquer problema nem qualquer hesitação, mas isso se imporá como uma evidência, 

como algo que sempre esteve aí, e que, aí também, não sofre qualquer espécie de desvio ou falsificação. 
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No Fogo do Espírito não há mais qualquer falha nem qualquer possibilidade para o que quer que seja ou 

quem quer que seja de interferir com o que se levantou em vocês. 

… Silêncio… 

Permitam-me portar até sua carne, ao mais íntimo de suas estruturas, efêmeras como eternas, a Graça do 

Pai, o Fogo do Amor e o Beijo de Maria, que alguns de vocês já percebem, sob a forma de carícia em sua 

face esquerda. 

Sim, Maria está aí, pronta para falar, pronta para exprimir-se. 

Ela jamais esteve tão próxima de vocês, assim como nós jamais estivemos, também, tão próximos de 

vocês, porque nós estamos em vocês, e isso se revela com cada vez mais acuidade e cada vez mais fluidez 

e facilidade. 

Então, em nome do Fogo do Espírito e na Graça do Pai, na simbiose com o Coro dos Anjos e o Espírito 

do Sol, eu deposito, em vocês, o Batismo do Fogo do Espírito. 

… Silêncio… 

Que a Paz, o Amor e a Luz sejam. 

E assim é. 

Eu sou Hildegarde de Bingen, e eu rendo graças à nossa união e à nossa Verdade Una. 

… Silêncio… 

Até breve. 

 

 

Anael – Eu venho responder às suas interrogações 

 

Eu sou Anael, Arcanjo. 

Bem amados Filhos da Lei de Um, eu venho, com vocês, partilhar a Paz de Cristo, antes de dar-lhes a 

palavra para suas interrogações. 

…Silêncio… 

Eu escuto, agora, as suas questões. 

 

Questão: Quais restrições sofrerão os corpos durante os três dias, para aqueles que não desaparecerem 

– não em termos de respiração, de temperatura e de atração terrestre? 

Bem amado, convém apreender que cada situação de irmão e irmã humanos na carne corresponde a uma 

situação diferente. 
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Há, é claro, mecanismos precisos que correspondem, ao mesmo tempo, às leis da gravidade, às leis das 

órbitas e às leis das emissões de irradiações dos diferentes corpos na interação. 

Ao nível do corpo físico, assim como do que se desenrola no interior, na alma ou na consciência. 

O mecanismo de estase traduzir-se-á, efetivamente, por diversas vivências que serão, sobretudo, invenção 

e, antes de tudo, função desse elemento, ou seja, de seu posicionamento na revelação de sua Eternidade. 

De acordo com as negações, os choques, as resistências, as raivas ou a aceitação ou a alegria desenrolar-

se-á uma história muito diferente e, portanto, a conclusão será bem após esses três dias, a conclusão 

lógica do que você tenha escolhido, do que você tenha vibrado e do que deve ser, para você, a maior das 

liberdades. 

A consciência estará ocupada em lutar contra seu desaparecimento ou em desaparecer por ela mesma, 

pela Graça do Apelo de Maria e pela Graça do conjunto de manifestações geofísicas que sobrevêm 

naquele momento. 

 

Assim, portanto, não se preocupe com seus corpos. 

Não se preocupe com o que, de qualquer modo, não tem outro objetivo desde todos os tempos nesse 

mundo, não tem outro objetivo que não o de desaparecer, mais cedo ou mais tarde. 

Nada há a temer, nem a esperar, nem a provar para aquele que está na paz. 

Nada há a temer, nem a esperar, nem a ter medo para aquele que tem sede de Luz e que tem sede apenas 

disso, apenas do Amor e de nada mais. 

Mas lembre-se de que você não pode ter sede de Amor e sede de manter o que está prescrito e que não 

tem outra saída, de qualquer maneira, que não a de desaparecer, a um dado momento. 

Assim, portanto, no momento em que os sinais do Céu, no momento em que os sons, no momento em que 

seu próprio corpo souber que o momento é chegado, decorrerá, muito naturalmente, um espaço de tempo 

que o coloca na condição ótima para viver o que há a viver. 

Então, não se preocupe com esse gênero de coisa porque, lembre-se, Cristo disse: «Aquele que quiser 

salvar a própria vida, perdê-la-á». 

Apreenda, efetivamente, o alcance dessa frase que é bem mais do que simbólica, bem mais do que 

figurada, mas corresponderá, estritamente, à verdade do instante a viver. 

Cabe a você ver. 

O que você quer salvar? 

O efêmero ou o Eterno? 

A partir daí, você tem a solução: amar acima de tudo ou permanecer na dúvida, no medo, nas resistências. 
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Estejam, no entanto, certos de que cada um de vocês, ao final do Apelo de Maria estará, muito 

exatamente, no lugar que lhe é necessário para viver o que há a viver e não no lugar que tenha projetado, 

imaginado, esperado em função dos reflexos de sobrevivência ou dos reflexos de preservação de qualquer 

vantagem que seja desse mundo, porque o Amor não conhece privilégio, o Amor não conhece elite, o 

Amor conhece apenas o verdadeiro e apenas o Coração. 

O resto não existe. 

Então, cabe a você ver, cabe a você ir além de todo preparativo, qualquer que seja, para soltar, mais 

facilmente, no momento do Apelo de Maria. 

Não se preocupe com outra coisa que não a Alegria do Instante Presente porque, como foi dito, antes de 

mim, é aí que se encontra a chave essencial do que você é. 

Não deixe a linearidade desse tempo e as obrigações de sua vida virem perturbar, de maneira alguma, o 

que se viverá naquele momento e que não dependerá, absolutamente, do que você possa imaginar ou 

pensar como segurança, mas que dependerá, unicamente, da realidade do Amor presente em seu coração. 

Nenhuma outra circunstância prevalecerá e, sobretudo, uma necessidade de preservar o que quer que seja 

porque, naquele momento, não haverá qualquer hesitação, nem qualquer tergiversação possível. 

Haverá, real e concretamente, o Amor ou o medo. 

Nada mais virá perturbá-lo, nenhuma necessidade fisiológica, nenhuma sensação que venha importunar o 

que você é. 

Apreenda bem o sentido real e concreto do que eu lhe digo. 

Cabe a você verificar, por si mesmo, nesses momentos, antes mesmo que eles cheguem, de maneira 

permanente. 

Nas experiências que você vive, talvez, já, você é capaz de se esquecer de tudo o que constitui o ilusório, 

nos momentos em que nós falamos, nos momentos em que você está em meditação, nos momentos em 

que a própria Luz chama você? 

Nada mais há a encontrar, doravante, sem procurar apenas essa paz definitiva e essa alegria 

incomensurável do Amor. 

Todo o resto é apenas acessório, ou, mesmo, limitador ao Amor. 

O que, ainda hoje, pode surgir em você, de maneira muito legítima, concernente às leis desse mundo e ao 

efêmero desse mundo, em todas as suas relações, não terá mais qualquer sentido, progressivamente e à 

medida que o Espírito do Sol transmitir sua mensagem e que o Coro dos Anjos acompanhar você, 

precedendo Maria. 

Então, fique firme na Verdade do Instante e na Verdade do Coração e deixe desagregar-se o que 

desaparece nesse momento, para cada um de vocês, porque isso corresponde, verdadeiramente, ao ajuste 

final desse momento. 
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…Silêncio… 

Outra questão… 

 

Questão: Em meu sonho, eu sonhava com qualquer outra coisa, quando o Cubo de Metatron impôs-se 

diante de minha visão, abrindo-se e voltando a encaixar-se em si mesmo, como uma imagem em 3D. 

Você pode dizer-me o que Metatron quis fazer-me passar como mensagem? 

À época, eu não conhecia esse Cubo. 

Bem amado, a revelação do Cubo Metatrônico e a reversão desse Cubo nele mesmo corresponde, 

efetivamente, à revelação de Metatron, nesse mundo nomeado, de modo muito lógico, a Jerusalém 

Celeste. 

Assim, portanto, é-lhe anunciada a iminência do derramamento de Amor sobre esta Terra. 

Quando o Cubo revela-se a você, de qualquer maneira que seja, isso significa que, de maneira 

irremediável, as novas Chaves Metatrônicas, mesmo se elas lhes sejam desconhecidas, estão ativas em 

você. 

…Silêncio… 

Outra questão… 

 

Questão: Há, entre nós, presente, um ou uma Elohim dos doze crânios de cristal, encarnado? 

Bem amada, não me cabe dizer-lhe se existe, nessa assembleia ou em qualquer outra assembleia. 

O que eu posso dizer, simplesmente, é que o conjunto de Elohim está, necessariamente, encarnado ou 

muito próximo de uma partida há alguns anos, mas permanecem presentes junto a vocês, nesse final 

específico do confinamento e não pode ser de outro modo. 

O conjunto de Elohim da Criação de Atlântida está, obviamente, presente na superfície desse mundo, em 

seu lado encarnado ou do outro lado, e participa, assim, igualmente, com vocês, qualquer que tenha sido o 

caminho deles, qualquer que tenha sido a queda deles ou a redenção deles na ilusão, isso não tem mais 

qualquer importância. 

Ninguém poderá subtrair-se do Fogo do Céu, tanto Elohim como o diabo, como qualquer ser humano, 

quer queira ou não, como toda vida não, unicamente, dessa Terra, mas do conjunto do Sistema Solar. 

…Silêncio… 

Outra questão… 

 

Questão: Você pode detalhar o fenômeno de transubstanciação, por favor? 
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Bem amado, a transubstanciação consiste em passar, de maneira definitiva, da lagarta à borboleta. 

Você ficou suficientemente na crisálida. 

É o que você construiu, o que você dissolveu, mesmo em sua consciência comum como na 

Supraconsciência. 

No momento da sobreposição final do efêmero e do Eterno, realizar-se-á uma alquimia final, que 

permitirá fazer passar o que você nomeia corpo físico a outro corpo, se isso for necessário, nomeado 

corpo de Existência. 

Há, como você sabe, sobreposição de dois corpos, mas, também, alquimia concernente ao fogo físico, que 

vem liberar o que estava confinado pela ação do Fogo do Sol, pela ação do fogo da segunda estrela e pela 

ação do Fogo da Terra. 

Assim, portanto, o Fogo acabará com toda resistência, toda oposição como todo corpo, e libera, então, a 

glória de sua Ressurreição, e realiza, então, a Ascensão, mesmo nessa realidade. 

A transubstanciação é, portanto, o desaparecimento de um estado e o aparecimento de outro estado, tudo 

isso na mesma continuidade do que você é, passando de uma consciência limitada à Consciência da 

Eternidade. 

Essa transubstanciação produzir-se-á de maneira natural, com facilidade, para aqueles que nada mais 

vivem do que o Coração Ascensional, o que quer dizer, com isso, que o Coração Ascensional tomará todo 

o campo da consciência. 

Então, aí, essa transubstanciação acontecerá em um piscar de olhos, se posso exprimir-me assim. 

Se existem zonas de sombra, se existe, na alma presente, orientações assumidas e desejadas, então, a 

transubstanciação necessitará de uma iluminação e de uma transferência em outras esferas. 

Se a resistência torna-se – ou a oposição torna-se – formal, se posso dizer, a Eternidade toma o lugar de 

qualquer modo e, para isso, será necessário, efetivamente, dissolver, inteiramente, o que é ilusório e falso, 

ilusório e limitado. 

Aí está a ação do Fogo do Amor, do Fogo Vibral, em sua globalidade e em sua totalidade. 

A transubstanciação é, portanto, o desaparecimento de um plano dimensional e o aparecimento em outro 

plano dimensional, em lugares específicos da Terra, antes, durante ou logo após o Apelo de Maria. 

Isso depende de seu posicionamento na superfície desse mundo em um plano geográfico, 

independentemente, mesmo, também, do estado de seu coração. 

Alguns desaparecimentos imediatos ocorrerão, essencialmente, em países nos quais o mental não está 

cristalizado e nos quais as regras sociais deixaram estabelecer certa forma de liberdade na consciência, 

quaisquer que sejam as circunstâncias materiais e políticas desse país ou desse solo. 

Assim, portanto, tudo isso se desenrolará, sensivelmente, ao mesmo tempo. 
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Vocês serão, obviamente, prevenidos, não, unicamente, pelo Apelo de Maria, porque esse instante tocará 

o conjunto da Humanidade. 

Mas, para aqueles de vocês que percebem e sentem as estruturas vibrais, esse anúncio far-se-á sentir em 

vocês, de maneira a que não possa ali haver qualquer dúvida sobre a iminência do Evento em termos 

terrestres. 

…Silêncio… 

Outra questão. 

 

Questão: O estado de adormecimento que se vive durante a Presença do Espírito do Sol e do Coro dos 

Anjos é idêntico ao que se viverá durante a estase? 

Sim. 

Quer você escute, quer você leia, isso produzirá, sensivelmente, a mesma coisa que se produzirá no 

momento do Apelo de Maria. 

Assim, portanto, você tem, à sua disposição, uma capacidade de ver, aí onde você está, nesse instante, no 

momento em que você o ouve, no momento em que o lê, no momento em que pensa nisso. 

Daí decorre, é claro, a maior parte do que se desenrolará a partir do Apelo de Maria pronunciado. 

…Silêncio… 

Outra questão. 

 

Questão: É preciso respeitar as crenças daqueles que nos deixam, sobretudo, as pessoas idosas, ou é 

preciso sugerir-lhes alguma coisa ou outra coisa? 

Bem amada, nesses tempos tão específicos, e esse será o caso cada vez mais, a cada semana de seu tempo, 

para nada serve iluminar pelas palavras, é tarde demais para isso. 

Há apenas que iluminar pela benevolência e o Amor que emana de você. 

Você não tem necessidade de qualquer palavra, se não é ser verdadeira e deixar sair o que sai de você, ou 

seja, o Amor, se eles são acompanhados de palavras, eles virão por si mesmos, independentemente de 

qualquer consulta ou preparação, o que lhe permite ajustar-se ao mais exato do que lhe demandam o 

Instante Presente e o Amor em relação a essa relação e a essa transação. 

O modo o mais evidente, hoje, de manifestar a Verdade de seu coração é, certamente, como foi dito, pôr o 

Amor à frente, em qualquer circunstância. 

Ora, colocar-se a questão do que deve ser dito não é pôr o Amor à frente, mas é imaginar o que seria 

preciso dizer. 



135 
 

Imaginar o que seria preciso dizer não corresponde à espontaneidade do Amor que deve manifestar-se em 

qualquer reencontro. 

Deixe falar seu coração. 

Deixe jorrar a Verdade e deixe sair o Verbo. 

Nada mais é necessário. 

…Silêncio… 

 

Questão: Aqueles que não conhecem Maria, como esse apelo será feito para eles? 

Bem amada, não é necessário conhecer Maria, uma vez que cada um, mesmo ignorando, reconhecê-la-á, 

instantaneamente. 

Não é por acaso que ela é a Mãe do Céu e de vocês, humanos encarnados na carne, sua Mãe, de todos, 

mesmo daqueles que a ignoram, mesmo daqueles que não a conhecem, mesmo daqueles que a recusam. 

Não há, portanto, que se colocar questão de reconhecimento, porque isso acontecerá instantaneamente, 

independentemente da voz, pela Reconexão em seu coração do que Ela É. 

 

Questão: Uma forte atração ou um grande amor por uma tempestade tem um significado para a 

pessoa? 

Bem amada, a diferença existe para cada um. 

Alguns ali veem a beleza, alguns amam a eletricidade dela, outros são subjugados, outros são 

aterrorizados. 

É-me impossível determinar, para cada um, a razão, porque ela é diferente a cada vez, mesmo se existam 

grandes quadros nisso. 

Assim, eu não vou mais longe na resposta a essa questão, se não é que, como sempre, a modificação dos 

elementos habituais, tais como você os conhece, a ruptura de equilíbrio – quer seja através de uma 

tempestade, uma inundação ou outra coisa – remete-a, sempre, à sua capacidade para superar seus medos, 

para estar em acordo consigo mesma e com os elementos, quaisquer que sejam, qualquer que seja a 

manifestação deles, em seu comum como em seu extraordinário. 

 

Questão: Quando se está consciente de que, em nós, residem medos, quer eles sejam ligados ao medo 

da morte ou ao medo da falta, pode-se pedir um tratamento para removê-los ou seria preciso fazer um 

trabalho pessoal? 

Bem amada, não há nem pedido nem trabalho pessoal a fazer. 

Não é mais tempo disso. 
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Há apenas que ser Amor. 

Se um medo emerge, qualquer que seja, é que não há Amor ou há amor condicionado. 

Isso vai tornar-se cada vez mais simples e cada vez mais aparente. 

Nenhum trabalho de tipo pessoal, nenhum trabalho em si, assim como nenhum pedido será seguido de 

sucesso porque só você abre seu coração. 

Não se trata, aí, de memória, trata-se, simplesmente, de ver o medo ou o Amor. 

Se há medo, falta o Amor. 

Se há Amor, não há mais medo. 

Se há medo, isso quer dizer que o Amor não está, suficientemente, aí. 

Isso não quer dizer que seja preciso procurar resolver, nem mesmo procurar o Amor, mas, bem mais, 

viver o que é nomeado «Ser Amor», e isso não pode ser realizado em uma pessoa, em uma história, mas, 

unicamente, no que você é, na Eternidade. 

Nenhuma regra desse mundo pode permitir-lhe viver isso. 

É tempo, doravante, de deixar o coração seguir o impulso de Cristo, o impulso de Uriel e seguir, 

realmente, e deixar desaparecer o medo. 

A partir do instante em que sua consciência portar-se no medo, devido à presença da Luz, você o verá 

cada vez mais, e quanto mais você o iluminar por uma busca em seu passado, por um pedido, mais ele lhe 

aparecerá iluminado. 

Aí se encontra a solução: você não é o que está iluminado e você é o que ilumina. 

Então, naquele momento, você apreenderá e viverá essa última Reversão. 

Apenas você é que gera e mantém seus medos. 

Há apenas você que é o embaraço ao Amor. 

Crer que o Amor emergirá, simplesmente, do efêmero, em suas circunstâncias de vida, é um erro. 

Há apenas que deixar aparecer o que você é, mesmo se isso se ilumine cada vez mais violentamente, não 

intervenha. 

Olhe e atravesse esse medos, nada procure compreender, nada procure resolver, nada pergunte, mas 

torne-se, realmente, o que você É. 

Não há alternativas, e isso se verá cada vez mais, quer isso seja resolvido ou resista. 

Nenhuma pessoa pode abrir o seu coração. 

Nenhum ser pode passar em seu lugar. 

Nenhuma técnica liberará você. 
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Existem, efetivamente, ferramentas e técnicas que vão aproximá-la dessa iluminação específica, com uma 

acuidade, uma intensidade sempre, talvez, mais incômoda para a pessoa, mas que representa apenas a 

instalação do Amor. 

Então, você quer instalar-se no que você É ou quer continuar a nutrir, de um modo ou de outro, o que 

você nomeia o medo? 

Porque, assim que você identifica um medo, assim que você o vê, é o Amor que o ilumina. 

Então, aceite ser Amor e você verá que tudo o que é história, tudo o que é sofrimento, tudo o que passou 

não terá mais razão de ser. 

Se a iluminação do Amor leva-a a sentir o medo da morte ou da falta, é que, ainda, o Amor mostra-lhe 

que você está inscrita em uma pessoa e não na Eternidade. 

Nada há de que se desembaraçar, nada há a combater. 

Há apenas, efetivamente, que estar na simplicidade do Amor, ter confiança, não em si, não, mesmo, em 

sua Eternidade, mas, bem mais, na realidade do Amor e na realidade da Graça. 

Não haverá mais outra escapatória, e você vai dar-se conta disso, cada vez mais rapidamente. 

A partir do instante em que o que pode restar do que você nomeia medo, qualquer que seja, você 

constatará que ele será cada vez mais evidente. 

Então, nada procure, não lute. 

Você não é ele. 

Você é bem mais do que ele. 

Mas como você quer ver o Amor se dá o mínimo crédito aos seus medos, às suas memórias, à sua 

história, ao seu passado ou, ainda, à sua presença do ego? 

Veja, real e concretamente, sem julgar, como foi dito, sem culpa, sem procurar, mas aproveite, 

justamente, da iluminação pelo Amor dessas últimas coisas que a perturbam, de uma maneira ou de outra, 

contente-se em atravessá-las. 

Deixe-as aparecer com toda acuidade. 

Você é Luz ou você é seus medos? 

Como você quer expulsar um medo, sobretudo, neste período no qual ele se ilumina, cada vez mais? 

É preciso apoiar-se, se posso dizer, em outra coisa que não o que você conhece. 

Aceite o desconhecido porque, se você não aceita o desconhecido, isso mostra, de um modo ou de outro, 

que você se segura na ilusão. 

Não pode, ali, haver ilusão e Amor. 



138 
 

Há Amor ou há todo o resto, exceto o Amor porque, no Amor, tudo se dissolve e nada pode tomar a 

consciência e nada mais pode aparecer que não o Amor. 

O que se manifesta a vocês após o que o Comandante havia nomeado «o belo mês de maio» é apenas a 

conscientização disso. 

Isso irá até seu termo, até que vocês soltem ou até que vocês aceitem suas próprias resistências. 

Em resumo, qualquer que seja a fase na qual você esteja, de sua negociação, de sua raiva, de sua 

aceitação, lembre-se de que o mais simples seria permanecer na negação, protegendo-se do medo, mas 

isolando-se, também, do Amor. 

A aceitação é a chave da resolução de qualquer conflito, porque você mostra, assim, que não é mais uma 

pessoa que quer dirigir, como pessoa, sua própria causalidade, suas próprias memórias. 

Isso quer dizer, simplesmente, que você está, ainda, identificada a essas memórias, a essas feridas e, 

portanto, você não está livre e, portanto, você procura liberar-se, utilizando-se da pessoa. 

Isso não pode ser possível e isso se tornará evidente, com cada vez mais estardalhaço, para a pessoa, é 

claro. 

Porque só em alguns casos o estardalhaço pode deixar o Amor instalar-se. 

Lembre-se, também, de que, a partir do instante em que você diz «eu tenho medo», a partir do instante em 

que você constata o medo da falta, o medo da morte, isso quer dizer, simplesmente, que o Amor não está 

instalado de maneira definitiva. 

Só o Amor será o agente curador do medo da falta ou do medo de perder o que quer que seja, porque você 

não viveu, ainda, o fato de que, estritamente, nada há a perder, ao perder o que quer que seja que pertença 

ao efêmero. 

Isso mostra e prova, a si mesmo que, nesses casos, você está, ainda, inscrita no efêmero, segurando, ao 

mesmo tempo, o efêmero e o Eterno. 

Isso não pode ser. 

Isso não pode subsistir. 

Então, veja isso e deixe a pessoa, no sentido ego, desaparecer, e deixe a verdadeira Vida aparecer, que 

não conhece nem medo nem falta. 

Então, isso quer dizer, também, que, se isso é experimentado durante este período, é que a verdadeira 

Vida e a Graça de Cristo não a recobriu inteiramente. 

Lembre-se: nada há a procurar para isso, há apenas que se abandonar. 

Há apenas que desaparecer, o tempo que a Verdade ecloda, de maneira definitiva. 

Você vai dar-se conta de que nada pode resolver por si mesma, porque resolver por si mesma nada 

resolve, em definitivo, na equação do Medo e do Amor. 
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Veja isso, claramente, e veja no que você empunha, hoje, a querer debater-se, a querer encontrar, a querer 

resolver ao invés de querer Ser. 

Onde está seu medo, que a impede de Ser, se não é o apego, efetivamente, à pessoa e à sua história? 

Aquiesça a isso, veja-o, claramente, não desvie seus olhos e abra, completamente, o coração porque, 

quando seu coração estiver aberto, de maneira definitiva, ele se consumirá de Amor e você pedirá apenas 

uma única coisa: ser o amigo de Cristo ou a esposa de Cristo. 

Nada mais terá importância: nem seus sofrimentos, nem sua pessoa, nem suas memórias, nem seus 

hábitos, nem suas crenças, nem mesmo sua vida. 

A única Verdade está aí, todo o resto são apenas projeções, idealizações, suposições, crenças baseadas na 

ilusão da pessoa e nas leis desse mundo no qual a lei de Amor não está, ainda, completamente instalada, 

mesmo se a Vida esteja presente, na totalidade. 

A lei de Amor e o Fogo do Céu que vem batizá-los no Sopro do Espírito e vem, efetiva, concreta e 

fisicamente, queimar tudo o que é efêmero, sem qualquer exceção… 

O medo de morrer, o medo da falta é apenas um obstáculo que você mesma desenhou em seu caminho, 

por medo de quê? 

Do Amor, simplesmente. 

O medo da morte, o medo da falta são, em definitivo, apenas o medo da Liberdade, o medo da 

Autonomia, e mostra, com isso mesmo, o peso que você atribui à sua pessoa e o peso que você atribui ao 

Amor que você é, em Verdade. 

…Silêncio… 

 

Questão: Por vezes, há grandes surtos de calor que sobem no conjunto do corpo, que vão e que vêm. 

São as premissas da transubstanciação? 

O Elemento Fogo, você compreendeu, é o Elemento da Transubstanciação. 

Quanto mais o Fogo aproxima-se, em termos temporais e em termos espaciais, mais seu Fogo vai crescer. 

Trata-se do Fogo do Amor que, do ponto de vista da pessoa, pode ser vivido, efetivamente, como um 

calor intenso. 

Essa consumação é o testemunho e o impulso e a realidade de sua Ressurreição. 

É o início ou, mesmo, a finalidade, para alguns de vocês, do processo de Ascensão. 

…Silêncio… 

Bem amados Filhos da Lei de Um, existe, ainda, em vocês, outros questionamentos? 
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Questão: Se sobrevivemos aos três dias, o que devemos fazer com os corpos à nossa volta? 

Bem amada, quem disse que restariam corpos? 

Em todo caso, para aqueles que viveriam, realmente, a estase? 

A estase termina, mais cedo ou mais tarde, não é? 

Não haverá cadáver, no sentido em que você entende. 

Haverá outras coisas a viver do que pensar em termos de enterros ou de limpeza. 

Isso é, simplesmente, uma interrogação da pessoa. 

É como se você me perguntasse como fazer suas necessidades durante esses três dias de estase. 

As condições de vida, naquele momento, durante a estase, será o que poderia ser exprimido como um 

encantamento. 

Nesse encantamento não há lugar para as necessidades comuns, as necessidades fisiológicas ou as 

necessidades da pessoa, porque elas não existirão mais, durante esse tempo, dando a você uma 

consciência total do que é o Amor. 

Isso se chama o Face a Face e do que se chama o efêmero ou o medo. 

E vocês verão, distintamente, ao final dos três dias, onde vocês estão. 

A estase, por si só, pode fazer morrer de medo, mas aquele que morrer de medo naquele momento será 

liberado, do mesmo modo que aquele que irá a alguns lugares de ensinamento ou que serão liberados no 

próprio instante. 

A finalidade é, estritamente, a mesma, para todos. 

Bem amados, se não há outras questões, eu terminarei minha intervenção nessas palavras: 

Os tempos que vocês vivem são os Tempos da Ascensão, eles são inscritos em sua carne, são inscritos em 

sua história, mas, também, no que lhes é dado a ver, tanto em si como nesse mundo. 

Não há, portanto, que escapar do que quer que seja. 

Há apenas que acolher a Luz e deixar ser, porque aí está sua Eternidade. 

Esse Face a Face é, obviamente, o que foi chamado, também, o Julgamento Final, a Promessa e o 

Juramento, que sobrevirá nos tempos concomitantes ao Apelo de Maria e à estase, isso vocês sabem. 

Nada há a preparar. 

Nada há a temer. 

Nada há a esperar. 

Nada há a projetar, em uma noção de qualquer data porque, como eu disse e como nós o repetimos já, há 

alguns meses, vocês estão vivendo isso. 
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Permitam-me, então, abençoá-los no Espírito do Sol e no Coro dos Anjos e dizer-lhes até breve… 

Até logo. 

 

CRISTO – Eu deposito em seu Templo Meu Sagrado Coração 

 

Cristo saúda-os. 

Permitam-me, irmãos e irmãs, aqui e alhures, depositar em seu Templo meu Sagrado Coração. 

Aquele do Amor, aquele da Verdade, aquele que vem consolá-los de toda dor e de todo sofrimento e que 

vem aportar a liberação, se tal é seu coração. 

Assim, eu deposito, em vocês, o dom do Amor, o dom da Verdade. 

A cada um de vocês, doravante, eu estarei aí. 

Na intimidade de seu coração nós nos reencontramos e nós nos reencontraremos cada vez mais 

frequentemente, e de maneira cada vez mais evidente, para selar nossa amizade. 

Eu venho oferecer-lhes o dom de minha Presença permanente, que nada mais é do que sua Presença. 

Eu venho demonstrar-lhes a verdade que seu reino não é desse mundo, que vocês estão nesse mundo, mas 

que vocês não são desse mundo. 

Eu venho pedir-lhes para pôr seus passos em nossos passos. 

A Espada de Verdade é a consolação dos Justos. 

Assim, o Verbo fez-se carne há dois mil anos e, hoje, o Verbo faz-se carne em cada um de vocês. 

 

Eu venho batizá-los com a Água do alto e o Fogo do céu. 

Eu venho restabelecer a Verdade em cada um de vocês, para que nenhuma distância possa mais separar-

nos, para que vocês sejam dignos de ser os Filhos Ardentes do Sol. 

Eu venho mostrar-me em vocês e a vocês. 

Eu venho estender-lhes a mão e eu venho abraçá-los, apertá-los contra meu coração, aparecer-lhes de 

múltiplos modos, mas com sempre a mesma Alegria, como consequência e a mesma plenitude. 

Eu venho, como à época, lavar-lhes os pés e convidá-los à minha mesa. 

Eu saúdo, portanto, cada um de vocês, e eu abençôo cada um de vocês. 

Vão além de minhas humildes palavras, e mantenham apenas o essencial: o Amor de nosso reencontro, o 

Amor de nossa revelação comum. 

Eu venho lavar as suas vestes de toda contaminação. 
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Eu venho demonstrar-lhes que não existe mais distância entre vocês e eu, para que vocês se tornem o que 

eu sou, para que vocês o sejam, verdadeiramente. 

Eu acompanho minha mãe em vocês, nesses tempos de Ressurreição. 

Alguns de vocês viverão o batismo, outros, serão transfigurados. 

Outros de vocês ressuscitarão na Verdade do Pai. 

Cada um será ganhador, porque cada um encontrará o que ele é. 

Eu venho bater à sua porta, no mais escuro da noite e no mais claro da esperança. 

… Silêncio… 

Eu venho dizer-lhes: Paz. 

… Silêncio… 

Eu venho acenar na face desse mundo que não me reconheceu: «Basta!». 

Basta do que não é verdadeiro, basta do que subjuga, basta de sofrimento, basta de competição e basta de 

ilusão. 

Muitos de vocês, na superfície dessa Terra, tiveram a oportunidade, no curso de suas peregrinações 

diversas nesse mundo, de reencontrar-me, de conhecer-me ou de desviar-se de mim. 

Porque alguns homens empenharam-se em alterar a minha mensagem e a fazer dela uma religião, a fazer-

me passar por um salvador externo a vocês, enquanto meu único lugar está em vocês, como em cada um. 

Eu venho, também, lembrá-los, em vocês, uma última vez antes do Apelo de minha mãe, da humildade, 

da simplicidade, da Liberdade e do respeito ao sagrado de cada vida, aqui como por toda a parte. 

Eu venho, efetivamente, cortar tudo o que pode restringi-los em sua Eternidade, tudo o que poderia tentar 

alterar a Luz que vocês são. 

É claro, para isso, eu lhes peço todo o lugar. 

Eu venho voltar a perguntar-lhes se vocês estão prontos para deixar os mortos enterrarem os mortos. 

Eu venho perguntar-lhes se vocês querem ser vivos na verdadeira Vida. 

Eu não venho impor nem combater. 

Eu venho restabelecer a verdade de toda vida. 

Eu venho recolocar o canto de Liberdade em seu coração e em seus ouvidos. 

Eu nada mais lhes peço do que serem, enfim, vocês mesmos, restabelecendo-se, assim, na Alegria eterna. 

Eu venho, também, é claro, cumprir as escrituras de meu bem amado João. 

Aquele que, primeiro, nesses tempos, desvendou-lhes, há muito tempo, os mecanismos da revelação do 

supramental. 
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Eu venho cumprir e sustentar o Juramento e a Promessa. 

Como os Arcanjos, como os Anciões, como as Estrelas, como o conjunto das criações dos Mundos 

Livres, eu venho em vocês. 

Não cometam, jamais, o erro de crer naquele que virá dizer-lhes, em um corpo, que ele é o que eu sou. 

Porque aquele que percebe o que eu sou não pode pretender nenhuma identificação nem qualquer história. 

Isso é uma mentira. 

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, e vocês são, mais do que nunca, o Caminho, a Verdade e a Vida. 

E lembrem-se de que ninguém pode trapacear na presença do Sagrado Coração e na presença do Espírito 

Santo. 

Porque eu os quero em pé e irradiantes, porque tal é sua natureza e tal é sua manifestação. 

Eu venho dizer-lhes nosso Amor, eu venho dizer-lhes a perfeição da Liberdade. 

Eu venho dizer-lhe, também, além de ser meu «Amigo» ou minha «Esposa», para não mais pôr distância 

entre você e eu. 

Minha Presença bastará para demonstrar-lhe a realidade do Amor. 

Eu não venho estabelecer um reino, como alguns o creem ainda, como há dois mil anos. 

Eu venho restaurar seu Reino, que não depende de qualquer reino nesse mundo, como em mundo algum. 

Então, reconheça-me, e você se reconhecerá, sem qualquer possibilidade de ser enganado. 

Eu venho amá-lo, na medida com a qual você ama e bem mais do que isso, porque eu venho dar-lhe todo 

o Amor que você é. 

Eu venho restituí-lo à simplicidade da Vida, à simplicidade do Amor e à humildade de toda criação. 

Eu venho abolir as regras e as leis desse mundo, que não são as leis e as regras da Fonte. 

Eu venho deslocar aqueles que se permitiram crer que vocês eram seu rebanho e que eles eram seus 

mestres. 

O único mestre verdadeiro no Amor é aquele que é o mais simples e o menor de vocês. 

Para isso, é preciso ser grande, muito grande no Amor e muito pobre nesse mundo. 

Aí está a verdadeira abundância, aí está o coração, aí está o essencial. 

Agora, os Quatro vivos estão no lugar, eu diria que a mesa está posta para o último banquete. 

Eu venho comungar com vocês, em todas as espécies e sob todas as formas. 

Eu não transigirei em nada e não permitirei que nada possa desviar a verdade de seu ser. 

Ninguém poderá mais parecer diante de mim, se ele não está, anteriormente, no ser. 
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Ninguém poderá mais subjugar quem quer que seja em sua liberdade ou em seu próprio ponto de vista. 

Eu venho mostrar-lhes a liberdade do Amor em ação. 

Eu venho depositar o Verbo em sua carne, iluminando, assim, sua consciência de um dia novo, mesmo no 

que é limitado. 

O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres está, doravante, aproximando-se de sua 

Terra, já visível em seu Sistema Solar. 

Os povos da Terra que lhes eram invisíveis, de qualquer natureza que seja a presença deles, tornar-se-ão 

evidentes, cada vez mais, quer seja através dos elfos, quer seja através dos demônios que alguns humanos 

nutriram. 

Tudo isso deve ser visto, porque nada deve permanecer escondido. 

Aí está a exata retribuição desse mundo, aí está a grandeza do Amor e da Graça. 

Acolher a graça de nosso reencontro é despojar-se de tudo o que não é Amor. 

É soltar tudo o que vocês retêm, prisioneiros de seus afetos, de suas emoções, de seus apegos ao que não é 

verdadeiro, ou seja, ao que não dura. 

Eu venho cumprir, eu também, a promessa de meu retorno, mas eu os lembro: como eu parti, pela 

Ascensão e a Ressurreição. 

Da mesma maneira, eu me apresentarei a vocês, a cada um de vocês. 

Mas retenham que eu não estarei em qualquer carne que lhes dirá que eu sou isso, ou seja, Cristo. 

Vocês são, todos, Cristo, mas vocês não são «o Cristo». 

Doravante, nenhuma usurpação ligada às palavras ou à apresentação poderá durar no tempo dessa última 

tribulação. 

Eu os lembro de que, neste período, há apenas vocês que julgarão, mas não do ponto de vista de sua 

pessoa, mas na medida do Amor que vocês têm dado, que têm vivido. 

Porque eu nada mais posso fazer do que revelar seu coração, e é dessa revelação que tudo o que é falso 

deve ser abatido, não pela Luz, mas por sua própria fragilidade. 

… Silêncio… 

Eu venho restabelecer o reino da Luz, apoiando-me em seu mundo, liberando sua nova consciência, sua 

nova expansão. 

Eu venho, também, mostrar a cada um o que não quis ou não pôde ser visto, quaisquer que sejam as 

razões, para que a escolha do Amor ou do medo faça-se em toda liberdade, sem pressão, sem condições e 

sem ser afetado por quem quer que seja. 

… Silêncio… 
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Eu venho, também, dizer ao seu coração: «Não tenha medo, porque o medo nada é diante do Amor. 

Aceite o Amor e todo medo esvanece-se. Aceite-me, como eu o aceito. Aí está sua liberdade». 

Dando-se a Água de Vida e o batismo do Fogo do Céu, você renasce para a verdadeira Vida, na qual 

todos os sucedâneos do amor ligados a esse mundo são varridos pelo Amor. 

Eu venho dissolver os marcadores que podiam fazê-lo crer que você se apoiava na rocha e, no entanto, 

são apenas algodão. 

Eu venho mostrar-lhe que seu verdadeiro apoio, aquele que não trai, jamais, apenas pode ser a Luz e o 

Amor. 

Eu não venho fazê-lo crescer ou permitir-lhe melhor viver nesse mundo, como alguns o esperam ou 

creem, mas eu venho para a libertação, para o parto. 

Assim, eu conto com você, que escuta ou que me lê, para ter a casa limpa, para cultivar, em si, a 

benevolência, o olhar justo, a palavra exata, a atenção correta; eu venho fazê-lo descobrir que, mesmo seu 

pior inimigo, nada é em relação ao Amor que você é. 

Eu venho dizer-lhe, é claro, que eu sou você, como você é eu. 

Eu venho dizer-lhe que você é dotado, como cada vida, como cada forma, de exatamente a mesma dose 

de Amor, que é uma dose que não se conta e que cresce, a cada dia, a partir do instante em que você tenha 

me reconhecido. 

Eu não lhe peço para idealizar-me, eu não lhe peço para fazer de mim um salvador de qualquer carne ou 

de qualquer perenidade dessa ilusão. 

Eu venho quebrar as muralhas do ego, pela potência do Amor. 

Da mesma forma, cada um de vocês é capaz de fazer a mesma coisa, quebrar as muralhas de seus próprios 

medos, simplesmente, sendo isso, esse Amor incondicional, cuja fé é bem maior do que o maior dos 

desastres, do ponto de vista da pessoa. 

Eu venho mostrar-lhe quais são os meus frutos e quais são os seus frutos. 

Eu virei, também, para cada um de vocês, convidá-los, uma última vez, para a verdade do Amor, antes 

que a Espada de Verdade venha cortar o que não é o Amor. 

Porque eu o quero livre, porque eu o quero tal como você é, não para prendê-lo, mas, bem mais, para 

restituí-lo a si mesmo. 

Lembre-se, sobretudo, de que nada mais há que você possa fazer do que Amar. 

Porque o Amor tornar-se-á, cada vez mais, a solução para tudo o que pode apresentar-se, que vem, por 

vezes, quebrar as leis desse mundo e as convenções desse mundo. 

Mas aquele que é portador da Espada de Verdade não pode mais transigir com a Verdade, ele pode apenas 

cumpri-la e revelá-la. 
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Não há qualquer lugar, aí, para uma reivindicação pessoal, não há qualquer lugar, aí, para a mentira, para 

a apropriação ou para a manipulação. 

Eu venho dar-lhe a oportunidade de ser justo e direito, de ser o coração elevado que transmutou as 

condições desse mundo, pela única potência de seu Amor e não por combates estéreis concernentes ao 

bem e o mal. 

Eu venho, portanto, restabelecer a verdade do ser e da Vida, que tem apenas que fazer limitações 

efêmeras desse mundo, em qualquer domínio que seja. 

E você, que estaria, ainda, morno, eu quero dizer-lhe que é preciso escolher, porque você se tornará frio 

ou você se tornará ardente, ardente do Fogo do Amor ou frio, porque privado do calor do Amor. 

Não pode, ali, haver meia-medida, não pode, ali, haver compromisso, não pode, ali, haver terceira via. 

Não pode, ali, haver novas ilusões, exceto se você mesmo recuse ver a verdade do Amor, mas essa será 

sua escolha, e essa será sua liberdade. 

Mas essa liberdade não é a liberdade do Amor, ela é a liberdade de crer, ainda e outra vez em histórias, 

em cenários, em projeções. 

Eu deixo o Coro dos Anjos cantar em seus ouvidos. 

Eu deixo os meus anjos, os Anjos do Senhor, novamente, aproximar-se de você, para acompanhá-lo em 

sua Liberação. 

Eu venho, também, orar ao seu lado, para que meu Pai atribua a você a clara visão e a ancoragem 

necessária para viver o que vem. 

Assim, eu orarei para cada um de vocês, não como uma súplica, mas, bem mais, como uma comunhão. 

Eu virei, também, dar testemunho de cada um de vocês. 

Isso se desenrola, já, para os mais avançados de vocês. 

Alguns começam a reencontrar-me, não como uma história aureolada de glória, mas como o simples 

irmão que eu sou, que conheceu, como vocês, a carne desse mundo e suas fragilidades. 

Eu venho, de algum modo, cumprir o que minha mãe dirá a vocês, uma vez que suas vestes sejam lavadas 

no sangue do cordeiro, uma vez que vocês emirjam na nova vida, quer seja na superfície desse mundo, 

ainda, em outro estado, quer seja junto ao meu Pai, quer seja no Grande todo ou quer seja em seu mundo 

de origem, pouco importa. 

Eu estarei particularmente próximo daqueles que honram a Vida e honram o Amor por seu 

comportamento, por seu olhar, por suas palavras, por sua fraternidade, por sua benevolência e por sua 

incorruptibilidade às mentiras desse mundo. 

Então, nós nos olharemos do coração ao coração, com a mesma transparência e a mesma evidência. 

Assim, você renascerá, definitivamente, na verdadeira Vida. 



147 
 

Assim, toda sombra será lavada e você resplandecerá em sua túnica imortal, aquela de seu corpo sem 

costura, na qual nenhuma falha pode, mesmo, ser imaginada. 

Minha mãe chamará você por seu sobrenome, por seu nome, sobretudo. 

Eu o chamarei por seu nome de alma, se a alma está presente, e por seu nome de Espírito ou de origem, se 

você dissolveu sua alma no fogo do Amor. 

Lembre-se de que se você põe o Amor à frente e o Amor por toda a parte, eu estarei em você e você me 

ouvirá, de diferentes modos, se já não é o caso. 

Eu porei fim a todas as suas dúvidas que possam, ainda, existir, eu porei fim, também, a tudo o que pode 

freá-lo em nosso reconhecimento. 

Então, permita-me selar, em seu Templo, as palavras de minha presença de hoje, as palavras de minha 

presença no momento em que você as lê, no momento em que você decidir ouvir-me. 

Então, eu posso dizer-lhe, quaisquer que sejam as resistências que possam, ainda, afetá-lo, eu lhe digo: 

desvie-se disso, porque você não é mais isso. 

Mesmo se isso esteja, ainda, presente no campo de sua experiência, não atribua a isso crédito nem 

atenção, volte-se, unicamente, ao Amor. 

Não tal como você o tem acreditado ou vivido nesse mundo, em algumas circunstâncias, não, unicamente, 

tal como você o vibrou, se a Onda de Vida percorreu você ou se a Coroa radiante do coração estava ativa, 

mas, verdadeiramente, na pureza e na clareza a mais evidente. 

Permitam-me, novamente, abençoar sua Presença aqui, e sua Presença que me lê. 

… Silêncio… 

Eu derramo, em você, a Água de Vida, e eu reforço, em você, o Espírito do Sol e o Coro dos Anjos, de 

minha Presença revelada. 

E não se esqueça, enfim, de que é no alarido desse mundo, ligado à sua oposição ao Amor, que você 

encontrará a Paz, porque não há que fugir do Amor, quaisquer que sejam as reações do que não é Amor. 

Então, como o Arcanjo Anael disse, há alguns anos, eu lhe peço para abandonar-se ao Amor que você é. 

Porque o Amor nada reclama, ele lhe pede apenas para ser ele, para que todo o resto afaste-se de você e 

que toda consolação permaneça na verdade de seu ser. 

… Silêncio… 

E, aí, em nossa comunhão, minhas palavras não têm, mesmo, mais sentido, porque o Amor tomou o lugar 

das palavras e corresponde a todo sentido, porque só o Amor é a Essência. 

… Silêncio… 

Eu os amo porque vocês são o Amor. 

Até breve. 
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LI SHEN: A DANÇA DO FOGO 

 

Eu sou Li Shen. 

Eu saio, pela última vez, de meu silêncio. 

Permitam-me comungar com vocês. 

… Silêncio… 

Eu lhes comuniquei, hoje, a última parte da Dança dos Elementos. 

Vocês puderam, talvez, experimentar algumas ou a totalidade das três primeiras. 

É preciso, efetivamente, compreender que o Fogo que acaba de ser revelado é o elemento o mais 

transmutador. 

Praticar a Dança dos Elementos, na sequência uma da outra, na ordem em que lhes foram reveladas, 

permitirá, para muitos de vocês, perceber e sentir o coração ascensional e o desenvolvimento de 

sua Merkabah interdimensional, que aporta, é claro, por intermédio do Fogo, o elemento motor, se posso 

dizer, da transfiguração final que vocês nomeiam Ressurreição. 

Como vocês sabem, não há nem obrigação nem assiduidade que seja requerida. 

Há apenas que sentir e perceber a harmonia dos movimentos, em seu encadeamento, de elemento a 

elemento. 

 

Se lhe for possível, após ter encadeado a Dança dos quatro Elementos, ser-lhe-ia agradável passar um 

momento sentado ou deitado, para deixar viver-se, em vocês, o que se deve viver quando do apelo, pela 

postura e o movimento de seu corpo, dos quatro arquétipos dos elementos que vocês nomeiam, em 

algumas circunstâncias, Hayot ha Kodesh, Cavaleiros ou qualquer outro nome em referência a essa noção 

de número quatro. 

O Fogo, se posso dizer, é o agente que nutre os outros elementos. 

O Fogo é o que vai permitir a vocês, literalmente, queimar, eu diria, os últimos obstáculos, as últimas 

resistências, quer elas estejam inscritas em seu corpo ou em qualquer camada de seus envelopes sutis. 

A ação do Fogo situa-se tanto no envelope etéreo como no que vocês nomeiam o envelope causal. 

O Fogo é o agente, portanto, da elevação, o Fogo é o agente da Ascensão. 

Esse elemento, em sua pureza e em sua completude, vai dar-lhes a viver os sintomas e os sinais precisos 

da consumação do que pode restar a consumir e que deve ser consumido. 

A movimentação de seu corpo, através do elemento Fogo e as posturas que lhes foram dadas, assim como 

os movimentos é, certamente – em caso de dificuldade – pela utilização de seu corpo, o que vai permitir-
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lhes, no instante presente, consumir as resistências e as oposições presentes sob a forma de memórias, 

presentes sob a forma de sentimento de falta de liberdade, presentes sob a forma de apego, qualquer que 

seja. 

Assim, portanto, pela graça da Luz, pela graça do que se revela atualmente nesta Terra há, portanto, uma 

ferramenta que, talvez, ser-lhes-á mais útil do que qualquer outra ferramenta, porque ela não faz intervir o 

mental nem mesmo as emoções, e dirige-se, diretamente, às suas estruturas causais, e vem lavá-las, se 

posso dizer, no Fogo do Espírito e Fogo da Verdade. 

A liberação da ilusão vivida em tempos mais antigos do que os seus, e, isso, isso, tanto na Ásia, no 

Oriente como no Ocidente, são os elementos os mais eficazes na percepção do Fogo e no crescimento, se 

posso dizer, da expansão de sua consciência até o momento no qual o supramental, assim como ele foi 

nomeado, virá lavar, como é dito em suas escrituras ocidentais, suas vestes no sangue do cordeiro. 

O Fogo é o apanágio de Cristo. 

Ele é o apanágio dos Filhos Ardentes do Sol. 

Ele é o apanágio dos Elohim. 

Ele é o apanágio daqueles que não hesitam em percorrer os planos da Criação, que não hesitam em 

provar-se e provar à existência que o Amor é mais forte do que tudo, mesmo no confinamento terrestre. 

Hoje, o Fogo toma outro aspecto porque, vocês sabem, ele vem do céu. 

Ele não nasce, unicamente, de seu Templo interior. 

Ele não nasce, aí, unicamente a partir do princípio elementar que enquadra o Canal do Éter ou outra 

Coroa radiante, qualquer que seja, mas ele é, também, o que vai acrescentar, eu diria, uma última etapa na 

fusão das estruturas vibrais que vocês conhecem e que nomearam e descreveram e viveram durante esses 

anos. 

Assim, portanto, pode-se, realmente, falar, no encadeamento dos movimentos que eu lhes comuniquei, da 

capacidade para gerar o Fogo da combustão espontânea e natural do Fogo do Amor. 

Eu devo, contudo, insistir no fato de que, independentemente de suas resistências passadas, de suas 

memórias cristalizadas ou de seus apegos, fazer esses movimentos e seu encadeamento deve fazer-se em 

momentos de paz, ou nos momentos nos quais vocês se recentraram, em momentos nos quais vocês se 

colocaram e prepararam, se posso dizer, para viver isso. 

Se eu ousasse, eu diria quase, em sua linguagem, trata-se de um ritual sagrado. 

A meu ver, trata-se, mais, de uma ginástica que transcende as leis desse mundo, que se apoia, no entanto, 

no que pertence a esse mundo, ou seja, seu corpo. 

Isso não necessita, como até agora, de uma prática, para alguns de vocês, regular, mas, a partir do instante 

em que a harmonia for encontrada entre esses quatro elementos em seu centro, a eficácia do Fogo virá 

fazê-los viver, realmente, o que foi descrito por algumas Estrelas concernentes ao Fogo. 
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Essa Dança dos quatro Elementos, é claro, junta-se, de algum modo, e vem, aí também, estabilizar a 

vibrância do Coro dos Anjos e ligar-se ao Espírito do Sol. 

É claro que nenhum movimento é indispensável, assim como nenhuma atividade é indispensável para 

viver, doravante, o que a Terra propõe a vocês, em sua consciência limitada. 

Contudo, trata-se de uma ajuda apreciável para aqueles de vocês que teriam tido, até agora, certa 

dificuldade para perceber, para sentir e viver o vibral. 

Trata-se, portanto, de uma oportunidade de levar a efeito o que, talvez, não tenha sido vivido até agora e 

que, contudo, apresenta, hoje, como foi dito, uma importância secundária em relação ao aspecto da pura 

consciência ou do que vocês nomeiam a a-consciência e que eu prefiro nomear o Tao. 

É claro, são apenas palavras, mas que tentam descrever, em função da época e da cultura, a mesma 

realidade transcendente e que escapa do real desse mundo. 

O Fogo, quer seja pelos movimentos, quer seja no momento em que o Fogo do Céu tocar vocês, implica 

as mesmas percepções que convém, talvez, reconhecer, para não despertar qualquer medo ou qualquer 

apreensão naquele momento. 

Pode existir um sentimento de ser atraído, mais ou menos fortemente, para a parte superior do corpo, 

como se vocês se sentissem partir pelo coração ou pelo alto do corpo, na globalidade. 

Isso é, simplesmente, ligado à Coroa radiante do coração, mas, também, ao coração ascensional que se 

revela. 

É claro, os sons em seus ouvidos, se eles estão presentes, podem modificar-se de modo extremamente 

importante, desembocando, aí também, no Coro dos Anjos da Infinita Presença. 

O conjunto de manifestações que podem produzir-se podem dar-lhes, também, o sentimento não de mal 

estar, mas de perda de referência ao nível do corpo. 

Não se trata de uma vertigem, não se trata de um mal estar, mas, bem mais, da realidade do Fogo. 

A partir do instante em que vocês praticarem a Dança dos Elementos de maneira correta, e isso não 

necessita de um aprendizado muito longo, se vocês desejam fazê-lo, dar-lhes-á a viver os sintomas 

precisos do momento de sua Ascensão e do momento do Apelo de Maria. 

Isso lhes dará, também, se posso dizer, um teste real, para aqueles de vocês que se colocam, ainda, 

questões e diferenciar, realmente, o que resta de memórias do que resta de apegos reais e concretos, o que 

lhes dá a viver e a ver, a sentir, se isso se produz na calma e na serenidade ou, então, com hesitação – no 

momento em que esses sintomas aparecem – o que lhes permite, talvez, aí também, posicionar-se ao mais 

exato de sua Verdade, ao mais exato de seu ser presente nesse instante. 

A Dança dos Elementos, assim como o que vocês haviam recebido há alguns anos, as chaves 

Metatrônicas, a Dança dos Elementos é uma ferramenta que revela os princípios elementares e não, 

unicamente, os corpos espirituais, mas dá a viver, real e concretamente, a quintessência dos Elementos. 
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Essa quintessência que, eu os lembro, enquadra a Fonte, põe em forma a Fonte e é ligada à organização 

de toda dimensão, de toda experimentação como de toda criação. 

O Fogo, enfim, neste período que vocês vivem, de uma maneira geral, quer seja aquele que nasce de seu 

exercício de Dança dos quatro Elementos, quer seja aquele que corresponde ao que se desenrola de 

maneira coletiva na Terra nesse momento, dará a vocês oportunidades, se posso dizer, de deixar 

desaparecer o que deve desaparecer com maior facilidade. 

Isso lhes dá, talvez, a ver e a conscientizar-se, enfim, do que podia restar de erro de apreciação, tanto em 

seu comportamento como em seu alinhamento, se tal é o caso. 

A Dança dos Elementos, enfim, quanto a ela, leva-os ao Éter restaurado. 

A Lemniscata sagrada, que vocês conhecem, é, também, implicada nessa Dança dos Elementos, quando 

ela é efetuada inteiramente. 

Aí estão as algumas palavras que eu desejava acrescentar, em relação a essa Dança dos Elementos, e que 

finalizam, portanto, assim, se posso dizer, essa forma de ensinamento específico que visava, sobretudo, 

propiciar-lhes e fazê-los viver o que, talvez, não foi vivido, ou insuficientemente, até agora. 

Eu terminarei por essas palavras: qualquer que seja a importância do que vocês manejam como 

ferramenta, lembrem-se de que são apenas ferramentas, e que a única Verdade emana de seu coração, de 

seus quatro pilares, da estabilidade deles, da solidez deles, e de absolutamente nada mais. 

Praticar os quatro Elementos é despojar-se do supérfluo e acelerar, de algum modo, essa Liberação, dela 

viver e sentir as premissas, se já não foi feito pela Onda de Vida. 

Há mais um elemento essencial que não concerne, eu diria, ao seu aspecto espiritual, mas, bem mais, à 

reparação do que vocês nomeiam o DNA, em seus aspectos fisiológicos ou patológicos. 

Há, portanto, um poder resolutório, além do Fogo da transmutação e da Ressurreição da Dança dos quatro 

Elementos, que lhes cabe verificar, por si mesmos, eu repito, e experimentar, por si mesmos, além desse 

objetivo que corresponde à Ascensão. 

Isso não é insignificante quando existe, em vocês, ainda, certo número de zonas de resistência ou de 

zonas de sofrimento, que há, de algum modo, a transcender, ao invés de, simplesmente, aliviar. 

Li Shen volta ao silêncio e agradece-lhes por sua atenção. 

Comunguemos, de coração a coração. 

… Silêncio… 

Li Shen retira-se. 

 

 

Erin – Rei dos Elfos 

Reunião com o Povo dos Elfos - Em 24 de junho de 2015, no solstício de verão 
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Primeira reunião com alguns deles: 

 

A rainha dos elfos colocou-se diante de nós e tocou-nos no braço, é sua saudação. 

Ela nos transmitiu a vibração élfica. 

A vibração élfica é, simplesmente, um selo vibral, que permite entrar em contato, pelo coração, com a 

natureza, de modo muito mais fácil. 

Esse contato é estabelecido quando há uma relação de confiança, isso dá a impressão de ser tocado no 

braço e sobe ao coração. 

Os elfos são os remanescentes de quinta dimensão da Terra original; as cidades dos elfos são 

invaginações (buracos); há como bolsos na Terra, em lugares muito restritos, que permaneceram ou que 

estão, já, na 5D. 

Os elfos viajantes, que são os guardiões, não se deslocam de cidade em cidade, de fato, eles sobem desse 

bolso de 5D e pousam em uma franja muito branca, que rodeia a Terra e que é a matriz de criação da 

Terra de 5D. 

Nessa franja muito branca que rodeia a Terra agora, há bolsões que estiveram sempre aí e que, agora, são 

conectados a essa franja, e eles viajam por essas linhas de caracol temporal para aterrissarem em outro 

lugar. 

Eles falam das «três noites» e esperam que a franja de criação muito branca desdobre-se para reencontrar 

o conjunto de seu território na 5D. 

 

Na ocasião dessa reunião, nós tivemos a alegria de ser convidados para o 24 de junho à noite – para o São 

João – para uma cerimônia ligada ao solstício de verão, pelo povo dos elfos de quinta dimensão, sob a 

égide do Rei dos Elfos, Érin, do Reino Eriano e do Príncipe Orian, em seu lugar que eles consideram 

como sagrado. 

Nós ficamos muito honrados e sensíveis a esse convite, que nos permite uma reconexão com esses seres 

que guardaram alguns lugares intactos, a partir da origem 5D da Terra. 

A aproximação com os diferentes seres elementares, estelares ou outros assinala a iminência do retorno às 

nossas origens. 

Que esses seres sejam agradecidos, de coração a coração. 

Eis, portanto, essa intervenção do Rei Érin, preliminar a essa reunião: 

  

Eu sou Érin, Rei dos elfos, nesse lugar, e eu saúdo todos os meus irmãos e irmãs aqui. 
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Seres de diferentes povos, nós estamos, todos, ao redor de vocês, para regozijar-nos, nesses tempos do 

fim dessa ilusão, do desaparecimento desse mundo, mas, sobretudo, da supressão de todas as separações, 

o que nos permite, assim, comunicar-nos. 

Diferentes elfos estão ao meu redor e próximos de vocês. 

Nós viemos a esse lugar como vocês vieram ao nosso lugar, partilhar, descobrir, para alguns, regozijar-se. 

Nós temos mantido alguns lugares para as energias primárias da vida, o que permite, assim, em algum 

tempo, aproveitarmos, juntos, do desaparecimento de toda ilusão e, sobretudo, reencontrar, para vocês, 

sua liberdade. 

Até agora, nós permanecemos escondidos aos seus olhos, ao seu entendimento, para alguns, mas, hoje, 

nós estamos felizes de descobrir-nos a vocês e preparamos, para essa noite, com outros povos elementais, 

esse regozijo, aí, onde alguns poderão, talvez, ver-nos, ouvir-nos, mas pouco importa, mesmo para 

aqueles que não poderão, ainda, uma vez que tudo isso é um conjunto, um conjunto que se vive não para 

um, mas para vocês todos, no regozijo da vida em sua continuidade, em sua perpetualidade. 

Fadas, ondines, duendes e outros ainda juntam-se a nós, aproveitando do que vocês são e partilhando o 

que nós somos, em um lugar que temos guardado preciosamente. 

 

Manter a vida original, preservá-la nesse lugar foi nossa função. 

Hoje, nós chegamos ao fim desses tempos para nós, também, e abrimos, então, nosso espaço, como vocês 

nos abrem, hoje, o seu, nesse tempo, nesse momento. 

Esta noite, nós lhes propomos uma festa. 

Mesmo para aqueles que não percebem, que não perceberão, deixem-se ir ao seu coração de criança. 

Deixem-se, simplesmente, ir à simplicidade. 

Não procurem, não procurem, sobretudo, ver-nos. 

Deixem-nos aparecer, simplesmente. 

Se vocês são tocados, se sentem a Presença ao seu lado, permaneçam, simplesmente, aí, na presença, na 

tranquilidade e na paz, na alegria. 

Nada de extraordinário há a fazer, nada há a perguntar, simplesmente, jogar esse jogo conosco, 

simplesmente, partilhar o fim dessa loucura, a alegria da liberdade, em um lugar no qual a vibração é 

idêntica à original, à origem, simples, desprovida de toda atenção, livre. 

Livre em sua expressão, sem que nada tenha vindo perturbar o desenrolar da vida. 

Caros irmãos humanos que vêm das estrelas, assim como nós de outro mundo, nós acabamos de caminhar 

nesse espaço e é em uma espécie de banquete, não com o alimento, como vocês conhecem, mas com a 

própria essência, com o substrato que nós lhes propomos partilhar, esta noite, nossa refeição. 
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Alguns seres que me acompanham estão felizes por reencontrá-los. 

De fato, eu digo isso porque, de fato, eles são malucos e poderão, talvez, vir fazer cócegas em algumas 

partes de seu corpo ou revelar suas brincadeiras, mas aí, são apenas jogos, jogos de alegria, simplesmente, 

para permitir-lhes, a vocês também, brincar e estar no coração de sua criança interior. 

Esqueçam-se, então, durante algum tempo, esta noite, de tudo o que pôde ser esse mundo, toda sua 

vivência, toda sua história, toda essa ilusão. 

Nós lhes propomos, juntos, brincar, festejar, regozijar-nos um pouco, antes do momento final. 

Mas qual importância, uma vez que tudo já está feito? 

Nós, aqui, festejamos com vocês, esta noite. 

Mas, em outros lugares, a nova está estabelecida, e eles se juntarão a nós na alegria, sem nada mais 

esperar do que, simplesmente, ser o Amor que cada um é e, sobretudo, na Verdade. 

Alguns dos elfos vieram acompanhar-me aqui e colocam-se ao seu redor ou ao seu lado. 

Eu me faço portador dos agradecimentos deles e de nossos agradecimentos para todos vocês presentes, 

mas, sobretudo, por sua presença respeitosa em nosso lugar. 

Ériane está presente, assim como o Príncipe, mas eles estão, sobretudo, felizes e ansiosos, de algum 

modo, de ver-nos todos aí embaixo, portadores de nosso Amor, portadores de nossa Alegria, portadores 

de nossa loucura da vida, a vida verdadeira, a única. 

Nós lhes propomos alguns instantes para sentir-nos, perceber-nos em nossa vibração. 

Nossos deslocamentos estão aí para fazê-los perceber nossa emanação, nossos contatos, nossos toques, 

igualmente. 

Algumas fadas deslocam-se, também, ao seu redor, e passam diante de seus olhos. 

Esse pequeno contato preliminar nessa noite é para permitir-lhes aproximar, ainda mais, nossa emanação. 

Mas nada esperem, nada perguntem, deixem fazer, simplesmente. 

Esta noite, vocês virão em pequenos grupos, ao som dos tambores que os acolherá e que voltarão a fechar, 

de algum modo, atrás dos últimos, e que voltará a fechar a porta. 

Ao chegar a esse lugar, após a saudação da árvore guardiã, bebam algumas gotas da água e instalem-se ao 

redor dela. 

Nós gostamos dos cantos, gostamos da dança. 

Então, sejam essa alegria e deixem-se exprimir os cantos que lhes venham, as danças. 

Não fiquem surpresos de ver-nos, nós também, deslocar-nos em alguns movimentos, passeando à direita 

ou à esquerda ou imitando vocês. 

Há lugar apenas para a alegria e a festa esta noite. 
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Cada um poderá aportar uma folha, uma folha de sua escolha, que disporá sobre a mesa redonda, um 

último presente que os seres desse lugar pediram. 

Os países dos elfos abrirá para vocês suas portas, porque é tempo – juntos – uma vez que os véus 

dissolvem-se, de regozijar-se com nosso reencontro. 

Compreender nosso mundo é, primeiro, partilhar a vibração dele. 

É partilhar no silêncio, no silêncio da natureza que nos oferece tudo aquilo de que temos necessidade, 

porque tudo está aí, na simplicidade de sua essência e da própria essência que ela aporta, que ela porta. 

Então, eu lhes desejo, a todos, descobrir, esta noite, em toda simplicidade, esse lugar e nós, os seres que 

ali estão e que guardaram para essa Terra – desde os tempos antigos – mantendo a vida, a vida na 

correção do que ela sempre foi. 

Então, eu não vou estender-me com palavras mais muito tempo, mas dizer-lhes, simplesmente, que nós 

esperamos esta noite com alegria e com impaciência, porque para nós, também, é a primeira vez que 

vamos partilhar, não mais entre nós, mas com humanos, com vocês, um momento de regozijo. 

Então, os elfos e eu mesmo que estamos aqui, viemos partilhar, em seu espaço, o que nós somos, eu não 

lhes digo adeus, mas, simplesmente, até logo. 

 


