
1 

 

O M A  

Q/R - PARTE 2 

Abril 2017 

 
Então queridos amigos nós podemos continuar com suas questões e nosso diálogo, e nossas 
trocas. Então eu os escuto a seguir. 
 
Questão: você tem evocado os golpes de bambu que alguns tomam atrás da cabeça, ligados 
com o Triângulo da Terra, o cerebelo e a memória. Você pode desenvolver sobre esse assunto 
porque desde dois dias, eu tenho dores no nível do Triângulo da Terra? 
 
Então, desenvolver é muito simples. O Triângulo elementar vocês sabem onde ele está, está 
atrás da cabeça. Ele corresponde ao Melquisedeque da Terra, em uma de suas linhagens que 
está ligada a linhagem dita da Terra, do Elemento Terra e não da Terra planeta, é claro vocês 
compreendem. 
 
Há no nível atrás da cabeça, certo número de estruturas energéticas ligadas ao efêmero, que 
são extremamente importantes. Vocês têm é claro o cerebelo que é a sede não somente do 
equilíbrio, tal como a medicina reconhece, mas de tudo que pode estar em ressonância, em 
ligação, com o inconsciente, no sentido mais amplo, e, sobretudo coletivo. É também nesse 
nível que se aloja o que é chamado as memórias; as memórias se atualizam no nível do 
cerebelo. É claro, esta função não é absolutamente reconhecida pela medicina, mas ela faz 
parte do ensinamento tradicional. 
 
Então isso que eu chamo de golpe de bambu atrás da cabeça – que diz respeito, sobretudo aos 
maus meninos, eu não penso que nossa irmã esteja envolvida – está diretamente ligada à 
iluminação disso que é a Terra, e a iluminação disso que é a Vida sobre o Elemento Terra. O 
Elemento Terra, como vocês sabem, é o menos plástico, em relação à Água, ao Ar e ao Fogo. É o 
Elemento, eu diria o mais rígido, que está ligado à estrutura, mas também a forma, e não ao 
movimento da forma que, está ligado a Água e ao Ar. O golpe de bambu é o golpe de cassetete 
do qual eu falei, ou do bastão recebido atrás da cabeça, para destrancar, nestes seres opostos a 
Luz, eu diria, certo número de elementos que se traduzem por esta noção de vergonha ou culpa 
que vai, como eu disse, em direção ao arrependimento e em direção a redenção. Isso é 
completamente normal.  
 
A atividade dos Elementos, vocês sabem, lhes revela suas linhagens. Isso vocês viveram já, para 
alguns desde numerosos anos. Simplesmente no nível dos maus meninos, é claro, não podemos 
falar de linhagens porque eles não têm esta revelação, mas podemos atrair sua consciência 
ordinária em direção a noção de responsabilidade, em direção a noção também... não de 
responsabilidade mas de respeito que deve existir direcionado a toda forma de vida qualquer 
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que ela seja, e não somente aos irmãos e as irmãs, mas no seio mesmo deste confinamento, 
como também aos animais, como aos insetos, a tudo que vive na superfície desta terra. 
 
Houve então, sem necessariamente imagens ou visões, um desbloqueio desta linhagem da 
Terra. Eu lembro vocês de que existe nesse nível, a Estrela OD e as duas Estrelas laterais, que 
são ligadas, como vocês sabem, a KI-RIS-TI essencialmente. Houve então, por esses mecanismos 
de radiações cósmicas que se produziram há algumas semanas, duas semanas exatamente, e 
que permitiram criar uma forma de autoculpabilidade da consciência ordinária limitada, e uma 
consciência que eu chamo predadora, de uma maneira ou de outra, que são constantes nesses 
irmãos e irmãs que exercem as atividades de poder em qualquer domínio que seja. 
 
Houve então uma liberação de culpa que não está ligada a ação da Luz, mas a esses irmãos e 
essas irmãs que estavam na predação, eles tem uma alma evidentemente, são completamente 
conscientes que isso que eles fazem não vai ao sentido da Vida, mas vai ao sentido do proveito, 
isso que não é a mesma coisa, é claro, e é isso que foi revelado, mesmo que eles não tenham 
visto, mesmo que eles não tiveram o esclarecimento intelectual, mas houve uma espécie de 
tomada de consciência que se fez sem visões, sem mensagens, sem nada, somente e tão 
somente eu posso dizer, para esses seres. 
 
Mas de novo, não é porque você tem tido dor atrás da cabeça que isso diz respeito, eu falei dos 
meninos maus, ao menos que você seja você mesmo um menino mau, ou uma menina má. 
 
Questão: eu voltei a habitar uma região onde eu vivi 20 anos, depois me ausentei durante 30 
anos. Esta região é a sede do budismo tibetano e de diversas correntes Nova-Era. Isso tem me 
levado a perdoar e a aceitar as crenças de cada um. Eu sinto apesar de tudo um peso quando 
estou lá e uma grande leveza quando deixo a região. Você pode me dar um conselho nesses 
tempos de Liberação? 
 
Então bem-amado como você disse você mesmo, nesta região onde se encontram os centros 
budistas, onde se encontram muitos movimentos da Nova Era o que caracteriza o movimento 
da Nova Era, o que caracteriza o budismo, é que a encarnação não cessa. É claro, como os 
budistas e também os Nova Era conhecem os ciclos, mas para eles há uma perpetuação da 
encarnação, de uma matéria ou de outra; eles são incapazes de considerar que a Verdade está 
em outros lugares  além da encarnação.  Evidentemente isso recria, nessas regiões onde eles 
estão muito presentes, pelas suas orações, pela sua intenção, pela sua própria presença, uma 
espécie de chapa de chumbo e de confinamento que, além disso, pode ser visível ao nível do 
Éter, que se apresenta como uma forma de cúpula ou domo mais ou menos brilhante, mas, 
sobretudo sombra. Mesmo se é brilhante, não é claro, e é efetivamente os modos de crenças 
desses irmãos e dessas irmãs. 
 
Evidentemente seu corpo é constituído desta terra, porque, como você disse, é uma terra onde 
você já viveu há muito tempo. É claro você reencontrou, não somente as raízes, mas também 
uma forma de liberdade em alguma parte, quer dizer você voltou sobre os lugares onde você 
estava para regular um número de coisas, não por uma ação deliberada, mas por sua simples 
presença. É claro, que você não é o mesmo de há vinte anos, e mesmo há vinte anos, as 
energias desta região não eram as mesmas. 
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Pouco a pouco se criam as egrégoras, isso vocês sabem, essas egrégoras são às vezes 
suficientemente constituídas não para serem opostas a Luz, mas para serem truncadas, quer 
dizer serem limitadas a realidade sensível desse mundo. É exatamente o que acontece no seio 
da maioria das correntes budistas, e, sobretudo, no budismo tibetano, e evidentemente na 
totalidade dos movimentos chamados Nova-Era, que falam da NESARA (NT: - Lei NESARA: é uma 
sigla que significa "National Economic Security And Reformation Act" –Segurança Nacional 
Econômica e Ato  de Reforma), que falam de uma nova vida nesta densidade, isto é, como vocês 
vivem e talvez tenham ouvido, totalmente impossível em relação a história justamente desta 
terra. 
 
Então, é claro, quando você está nessas regiões e da mesma maneira você tem a mesma coisa 
nos lugares que abrem as estruturas ligadas aos meninos maus, em certos conselhos 
econômicos, em certas cidades onde há as representações, que isso seja no que vocês chamam 
a ONU, que isso seja as forças armadas como a OTAN, é claro as energias que estão presentes 
nesses lugares são em certa medida isoladas, primeiro pelas suas próprias crenças, pelas 
vivências e pelos seus interesses, mas também pela interação da Luz. 
 
Eu venho falar de uma espécie de domo presente nesses lugares, que é brilhante, mas sombra; 
isso não é escuridão, isso não é negro, mas é simplesmente um isolamento. Esses irmãos e essas 
irmãs que estão na Nova-Era, que estão em diferentes movimentos budistas, estão divididos na 
Ilusão desse mundo, quer dizer que estão persuadidos de que a espiritualidade, é não somente 
continuar na matéria, com uma iluminação do Espírito, ora a finalidade da Liberação e da 
Ascensão, são a espiritualização da matéria, isso não é prosseguir na matéria, isso é muito claro. 
 
Agora, eles estão como expressou esta irmã, nas suas crenças. Evidentemente você pergunta 
como não ser afetada. Uma coisa é ver ou sentir, outra coisa é ser afetado. Isso quer dizer o 
que? Isso quer dizer que como todos os processos que nós lhes descrevemos desde mais de um 
ano, há alguma coisa a atravessar nesse nível, quer dizer ser atravessada pelas crenças e as 
energias dessas egrégoras, vê-las, percebê-las, mas não sentindo nenhuma perturbação. 
 
Aquele que está realmente – e de maneira definitiva – instalado no Coração do Coração está 
totalmente refratário a esse gênero de perturbação. Isso não quer dizer que não os veja, isso 
não quer dizer que não os sinta, mas ele é consciente de sua presença, mas não pode de 
maneira alguma ser afetado. Então o que você vive é simplesmente um convite a se deixar 
atravessar aí também por essas energias, por essas informações, mas, sobretudo de não parar, 
de não os guardar através de você. É o mesmo princípio por isso que é visto em sua vida e que 
está para atravessar. 
 
Novamente, atravessar alguma coisa e ver alguma coisa, não é se interessar, não é explicar, não 
é compreender, mas é não ser justamente afetado por isso que é limitado, que isso seja seu 
corpo, que isso sejam seus pensamentos, que isso seja suas emoções, ou que isso seja as 
crenças dos outros com essas egrégoras que são ainda efetivamente... que nutrem não mais as 
linhas de predação coletivas, porque elas foram laminadas quando da Liberação da Terra, mas 
porque isso mantém uma estrutura ilusória que é chamada desde sempre “as egrégoras”. 
 
Bom, eu poderia é claro lhe dar as técnicas de libertação, de proteção, mas a finalidade, ela não 
está aí, a finalidade é ser quem você é, qualquer que seja seu ambiente, quer dizer que a 
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mudança que você percebe, segundo o que você é na região ou fora desta região, deveria ser 
percebida é claro, mas sem afetar o que quer que seja em sua vitalidade, em seu corpo ou em 
sua consciência. 
 
Mas é justamente fazendo, como você disse, essas idas e vindas, que você poderá, em 
determinado momento, observar o mecanismo disso que é efetivamente real, mas não tem 
nenhuma implicação sobre você. Aí também, é a repetição e a experiência, a repetição das 
oscilações entre bem e não bem, não-vitalidade e vitalidade, que vai permitir ver não o que 
existe, mas ver desta vez o mecanismo que está trabalhando que permite a você não mais se 
apegar, nada mais reter e de aceitar ser atravessado. É o que havia sido chamado os quatro 
pilares, quer dizer a Transparência. Esta transparência, não mais de você perante você mesmo, 
não mais de você em relação aos irmãos e as irmãs, mas você se torna nesse caso a 
transparência nesse mundo, e nenhuma regra, e nenhuma lei, e nenhum princípio desse mundo 
pode mais desestabilizar o que você é, sua consciência. 
 
É claro, o corpo sentirá sempre, mas sem constatar os efeitos da fadiga ou de ser 
desestabilizado segundo a mudança de lugar. É a mesma coisa em face de cada irmão e irmã, 
vocês têm irmãos e irmãs que estão, portanto no coração, com quem vocês têm mais afinidades 
e outros menos afinidades, é humano eu diria. Vocês têm as sintonias, as ressonâncias comuns, 
ou não, mas mesmo isso não quer dizer que vocês irão se tornar todos os mesmos, isso quer 
dizer simplesmente que vocês são capazes, e vocês irão se tornar capazes, de atravessar o que 
há para atravessar nas relações, nos lugares, sem serem afetados. 
 
Então, é claro, há mesmo assim certas energias, certas egrégoras que podem afetar de maneira 
importante o corpo físico, mas os recursos da consciência e da Luz são de longe superiores aos 
recursos de seu corpo físico. E se você está de acordo com o que você é, de maneira ampla, quer 
dizer não unicamente em alguns momentos privilegiados, mas que esses períodos se instalem 
cada vez mais na duração, na reprodução dos mesmos estados, então você constatará que você 
não será mais impactado pelo que lhe atravessar você não reterá nada, você terá nesse 
momento realmente e concretamente se tornado transparente. 
 
A Transparência, nesse nível, é bem mais que os quatro pilares que nós explicamos na época e 
que eram para viver, esta transparência é a transparência da Luz, é aquela que lhe dá esse 
sentimento de estar vivo, esse Fogo do Coração, esta Onda de Vida, esse sentimento de 
vacuidade ou de plenitude, e também de não ser nada. Quer dizer que se você ainda é afetado 
no dia de hoje, é que você pensa ainda ser alguma coisa no seio desse mundo, isso que não lhe 
impede de viver no seio desse mundo, mas muda de maneira radical a própria expressão e a 
manifestação mesmo de sua consciência, a mais ordinária como a mais supraconsciente. Eis o 
que eu posso dizer. 
 
Então, claro, vocês se tornam todos, isso foi dito, cada vez mais sensíveis, ao Wi Fi, as ondas, as 
Presenças, encarnadas ou não, mas qualquer que seja esta Presença, é o que eu dizia também 
numa das primeiras questões há pouco, o que quer que aconteça, atravesse, não procure reter 
nada. Mesmo que você veja esse domo que está sobre esta região, ou sobre uma parte desta 
região ou dessa cidade, isso não tem nenhuma espécie de importância, você não tem que ser 
afetado por isso, você não tem que lutar contra isso, sem isso você penetra na dualidade de 
novo e então na ação-reação. 
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É claro que é visto, é claro isso lhe perturba, mas num determinado momento isso não poderá 
mais perturbá-lo desde o instante em que nesse momento, você não colocará sua consciência 
sobre o seu corpo com suas desordens, mas unicamente, da mesma maneira, sobre seu coração. 
Porque o coração vai lhe fornecer real e concretamente tudo isso do que você tem necessidade 
para não ser perturbado ou alterado por isso que é sentido e vivido, e mesmo visto. 
 
Aquele que está o mais frequentemente seguindo, eu digo não de maneira definitiva ainda, em 
Graça total, mas que está o mais frequentemente em estado de Graça, mesmo que isso não 
dure, neste estado de Graça vocês não podem ser afetados. Isso quer dizer que não é a energia 
que lhes faz sair da Graça, ou do lugar em que você penetra novamente quando entra em sua 
casa, mas que é simplesmente sua consciência que é atraída para esta manifestação ainda que 
sua consciência fique centrada no coração, não para pedir para ser liberada disso, mas 
simplesmente, eu diria, pela alegria de estar no coração, no Fogo do Coração, no Fogo Ígneo, na 
vibração do coração, pouco importa, chame isso como quiser. Mas desde o instante em que sua 
consciência não é mais atraída pela manifestação, vivendo tudo, mas se voltando 
resolutamente, voluntariamente, no coração, não há mais nenhuma razão para ser afetado, que 
isso seja pelo ruído – falamos na última vez em que nos vimos – por exemplo, mas é semelhante 
pelas energias desse tipo. 
 
É preciso também, através disso, que nós lhes dissemos, respeitar a liberdade e a crença do 
outro, mesmo se sua liberdade e sua crença estiverem diametralmente opostas a isso que vocês 
vivem. Vocês não têm que julgá-los, e vocês não têm mais que ser afetados. É claro, era regra 
até o presente – e até esses anos que se decorreram -, era uma constante -, mas quaisquer que 
sejam os contratempos, se eu posso dizer, quaisquer que sejam as energias viciadas que vocês 
podem encontrar num lugar, numa egrégora, com um irmão ou uma irmã, vão além. Se vocês 
não podem amar, perdoem no silêncio e continuem seu caminho; isso, é bom para uma relação, 
mas para um lugar onde você viveu, é mais difícil, não é? 
 
Então é claro, isso parece delicado e para aceitar e para crer que por sua simples presença no 
coração, em qualquer lugar que seja como e como em qualquer relação que seja, há em seu 
coração todos os recursos para não ser afetado, apesar da percepção desse desequilíbrio. Tudo 
se joga nesse nível, é isso a Transparência que se vive agora e que reúne o que eu chamei o 
Caminho da Infância, da inocência, a espontaneidade, tal como havia sido desenvolvido e 
também a Verdade. 
 
Vocês veem a ligação com seu corpo era muito profunda porque havia identificação ao corpo 
em todo mundo. Agora, com o trabalho da Luz, o trabalho da Liberação, o trabalho das Estrelas, 
seu trabalho enquanto ancoradores da Luz, semeadores da Luz, pilares de Luz, vocês tem que se 
dar conta de que não serve para nada dizer: “Aquele é negro” ou “As energias nesse lugar não 
são compatíveis”, porque a energia compatível, ela está em seu coração e em nenhuma outra 
parte. Vocês sabem? 
 
Então desde o momento em que vocês fazem esta espécie de retorno, de revolução interior, em 
vez de chamar uma resolução exterior ou de ser afetado por isso que você percebe, você poderá 
vivê-lo sem nenhuma perturbação, se eu posso dizer, sem nenhum problema. É essa a chave. 
Não era possível há alguns anos, mas isso vai se tornar cada vez mais possível, porque isso virá 
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dizer que sua consciência está instalada de maneira quase definitiva em seu corpo de Existência 
que está aí, eu lembro a vocês, e não no jogo da consciência manifestada nesse mundo. 
 
Sirva-se de sua consciência manifestada nesse mundo quando você deve preencher um cheque, 
quando você deve ir discutir com o banco, aí sim, sirva-se desta pessoa, e mesmo nessas 
circunstâncias localize-se no coração, isso não é contradição. Antes não era contradição, mas 
era um ou outro, após lhes dizermos que havia superposição, era um ou outro e agora é o 
efêmero que se distancia e a Eternidade se instala de maneira definitiva e então a consciência 
inerente a esta Eternidade, o supramental, o supraconsciente, o Absoluto, a Infinita Presença, 
que estão em ação – interior-, e que se traduzem no exterior. 
 
Vocês sabem o movimento da consciência? Quer dizer que até o presente, enquanto seres 
sensíveis, abertos, despertos, tendo iluminado uma ou outra das Coroas, vocês têm notado já 
desde longo tempo que vocês sentem tudo, mas lembrem-se do que eu havia dito já nesta 
época: “Aquele que diz que é”, “O amor ou o medo”. Então claro, há nesse nível os reflexos, os 
hábitos, os condicionamentos, que não são da ordem das coisas graves como os pequenos 
diabos, ou ainda as feridas e cicatrizes, é simplesmente não mais um face-a-face com vocês 
mesmos, mas é um face-a-face com a Eternidade e a Vida, e aí tem as duas posições: Coração do 
Coração ou a projeção da consciência, qualquer que seja, quer vocês estejam na consciência a 
mais comum ou no Si, e vocês irão projetar no exterior. Tudo isso que se desenrola, ou que não 
se desenrola, na hora atual para o conjunto dos irmãos e das irmãs da terra, está ligado a isso. 
 
Confiem na Eternidade que vocês são, quer vocês a vivam ou não, ou vocês têm necessidade, se 
eu posso dizer, de colocar seu nariz em tudo? Mas se vocês colocam seu nariz, a consciência é 
levada, então depois vocês irão constatar efetivamente que vocês estão menos bem, ou que 
uma dor pode se revelar no corpo. E se nesse momento vocês fazem o retorno ao coração, sem 
nada pedir, não é questão de ter, como eu dizia há dois ou três atrás, a resposta do coração, 
porque a resposta do coração vocês já têm através do sentir e as perturbações que podem ainda 
aparecer, mas se vocês pensam nesses momentos de perturbação, em se colocar no Coração do 
Coração, a energia e a consciência vão seguir, e não o mental, e não a necessidade de se 
proteger. 
 
Certamente, na condição de fornecer assim mesmo um quadro de manifestação, há os 
poluentes, por exemplo, que matam diretamente o coração... o corpo, não o coração, que 
matam o corpo, isso vocês não podem nada, mas nas condições atuais de suas vidas, tudo o que 
vocês percebem não é feito para pará-los, para lhes fazer interrogarem ou para ser explicado. 
Vão no sentido da Vida. Como isso foi dito há muito tempo, vocês não são uma pessoa que está 
vivendo – é nisso que vocês acreditam até o presente -, vocês são a Vida, e a Vida não se deixa 
parar por nada, ela não faz diferença entre o bem e o mal, ela não faz diferença entre uma 
energia livre, vibral, e uma energia confinante. Ela sabe que isso existe, ela está atravessada por 
isso, mas a consciência não para nada. É a melhor prova de que vocês estão em curso de 
instalação em sua eternidade e que o efêmero se distancia de vocês mais ou menos rápido. 
 
Questão: na idade da aposentadoria, eu tive a intuição de que era o momento para mim de 
estar a serviço de outros. As sincronicidades me trouxeram aqui. Como fazer para estar a 
serviço dos outros? 
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Então há duas maneira de estar a serviço do outro. Há a primeira, isso havia sido explicado, isso 
que foi chamado o Bhakti Yoga, o Yoga da devoção. É o sacrifício consciente de sua pessoa no 
proveito de outros, mas todo mundo não é um santo ou um místico. Naturalmente, você têm as 
obrigações na vida, nem que seja apenas pagar a casa, o carro, o alimento e tudo isso, hein. O 
serviço aos outros, hoje, é antes de tudo estar totalmente em si mesmo, sem jamais buscar seu 
benefício pessoal. Mas, isso, é mesmo não pensar, porque desde o momento em que, como eu 
disse na resposta anterior, você se instale em seu coração, mas não é um ato intelectual, não é 
um conceito, é uma vivência, uma vivência direta, desde que você aceite isso, sem se colocar a 
questão, justamente, como vai servir aos outros, tudo vai aparecer espontaneamente, 
naturalmente, sem esforço, quer dizer: ser você mesmo. 
 
Através de tudo o que pode lhe atravessar de agradável como desagradável, não fixe nada, nem 
limite nada, escute o que diz a Vida e não o que diz a cabeça. Quer dizer que não é questão de 
organizar; você poderia, por exemplo, imaginar criar uma fundação, dar todo seu dinheiro, todo 
seu saber, isso não serviria para nada. O importante é ser você mesmo, porque não há melhor 
maneira de ajudar o outro do que fazer na humildade e no silêncio, não querendo ajudar, mas 
sendo você mesmo a Vida. Estando a Vida no Coração do Coração, não pode mais ter perguntas, 
você está no serviço, nesse momento. 
 
Vocês sabem, vocês têm, e é muito frequente, por exemplo, no continente indiano, os irmãos e 
as irmãs que se reivindicam isso, aquilo, a mãe divina, o pai divino, Deus porque não, os outros 
que fazem descer o supramental a eles tão somente; eles desempenham os papéis, eles 
acreditam ajudar mas eles não ajudam nada. Aquele que ajuda, era, por exemplo, Ma Ananda 
Moyi, quando ela passava anos em samadhi; o efeito sobre a terra era muito mais importante 
do que aqueles que vão usar sua camisa nos ashrams para limpar o lugar crendo servir os 
outros. Não, eles servem de guru, esses aí só servem de guru eles servem o movimento. 
 
Ser você mesmo é o melhor dos serviços que você pode dar a humanidade e isso é 
independente da ação. É claro você pode levar ações, se você tem a possibilidade e se a Vida lhe 
apresenta, mas a melhor é, mas a melhor maneira de servir, hoje, é ser quem você é. É 
independente das organizações, é independente dos grupos, é independente do dinheiro, e é 
independente de qualquer vontade. Se você é você mesmo, então você trabalha pela terra além 
de tudo isso que você pode sonhar, imaginar, pensar ou projetar. 
 
Se você adota esta claridade interior, esta transparência, esta inocência, este Caminho de 
Infância, esta humildade, aceitar  não ser nada do tudo qualquer que seja o status social, 
quaisquer que sejam as crianças, qualquer que seja a família, tudo ficando no meio. Não há 
nada a fugir, senão de si mesmo no seio da pessoa. Mas isso quando eu falo de fuga, não é ir, é 
ficar aqui totalmente presente, se deixar atravessar, se você senti as vibrações, pela Coroa, pelo 
Canal Mariano, pelo Fogo do Coração, que isso seja a Coroa ascensional ou o Fogo Ígneo, que 
seja a Onda de Vida, pouco importa, simplesmente estar aí, estar disponível, e não é uma 
questão de empregar o tempo, a disponibilidade, é uma atitude interior. 
 
Você pode muito bem estar fazendo alguma coisa de muito material e estar disponível, porque 
sua consciência fica no coração, e aí, você está no melhor dos serviços. Depois, todo o resto são 
apenas as projeções, sejam as oportunidades que a Vida lhe dá de cumprir isso de maneira mais 
visível, mas o melhor serviço ao outro é estritamente silencioso e invisível. Porque há sempre, 
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no desejo de querer servir e ajudar, o risco de que o ego, o orgulho espiritual se apodere disso, 
então se você fica no silêncio enquanto faz suas atividades, pensando nesse Coração do Coração 
todo o tempo, a cada minuto de sua vida, sem nada querer, você estará no serviço em 
totalidade. Isso não necessita de dinheiro, não necessita de reflexão, não necessita mudar o que 
quer que seja a não ser o olhar de sua própria consciência sobre você mesmo e o lugar onde se 
coloca sua consciência. 
 
Vocês têm, eu falei do continente indiano, os irmãos e as irmãs hoje que viajam no mundo 
inteiro levados pelas mães divinas, que trazem um consolo, mas jamais a cura, ora hoje é a cura 
definitiva que é trazida. Então claro às vezes é útil, se a Vida lhe coloca isso diante dos olhos, de 
ajudar tal pessoa especificamente, mas lembre-se que a melhor ajuda e o melhor serviço, é 
quando você é transparente em si mesmo, quando você está instalado na Morada da Paz 
Suprema, quer dizer Shantinilaya. 
 
Então nesse momento, você está no serviço o mais perfeito que seja. Você não tem necessidade 
de mostrar sobre os telhados que “Eu, olhem, eu dou, eu dou de mim, eu dou meu tempo”. 
Não, é necessário sacrificar, isso não quer dizer tudo dar ou mesmo nada dar, isso quer dizer 
continuar a viver e se colocar no coração, e a Vida fará com que sua colocação no coração gere 
um campo de energia, um casulo de Luz ao seu redor que vai se tornar tão imenso que você não 
terá necessidade de pensar em uma pessoa para que ela sinta a ajuda, a cura. É isso que é a 
questão. 
 
É como dizia o Cristo, ou você dá os peixes, ou você aprende a pescar. Ora aí, aprender a pescar 
o peixe, é permanecer no Coração do Coração cada vez mais intensamente e cada vez mais 
frequente, e você constatará, na cena do teatro de sua vida, que tudo muda e que tudo se 
subverte sem que você tenha emitido a menor ideia, a menor vontade de mudança. Tudo vai ser 
feito pela Inteligência da Luz e a Inteligência da Vida para lhe mostrar aí onde é fluído, aí onde 
tudo se faz sem esforço, sem vontade e sem desejo. Aí está a maior das liberdades, aí está o 
maior dos servidores da Luz. Eis o que eu tinha a lhe dizer. 
 
Questão: como se viverão os três dias de estase para os Liberados Vivos? 
 
Bem, da mesma maneira que para todo mundo: extinção da consciência, instalação no que a 
pessoa chama o nada, a escuridão, que é de fato a fonte da Luz, o Absoluto, reconhecimento 
pelo Juramento e a Promessa da Fonte durante o Apelo de Maria e a estase, durante a estase 
(depois do Apelo de Maria, sobretudo), neste estado que fará que quando vocês voltarem, 
quando vocês estiverem ressuscitados, vocês não serão mais os mesmos, se, todavia vocês 
voltarem. Eis o que eu posso dizer. 
 
Então não há com que se preocupar porque de qualquer maneira, não haverá nada a fazer, nada 
a se prevenir, e vocês não terão de qualquer maneira nenhum meio de ação sobre o que quer 
que seja, nem seu corpo nem sua consciência. É por isso que foi chamada a estase, mas que é 
como uma morte; vocês irão passar as portas da morte. Alguns vão ressuscitar, para uma função 
específica, eu falei, que isso seja os Círculos de Fogo, para a redenção, para o arrependimento 
(para outros), para o serviço material para alguns irmãos e irmãs que tem necessidade desta 
ajuda, desta vez, independente de toda contingência social, familiar, financeira ou outra, porque 
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isso que vocês poderão doar nesse momento, isso não são nem as passagens nem seu tempo, é 
unicamente vocês estão aí ou vocês estão lá, em face das circunstâncias de sua vida para vocês. 
 
É isso. Então se colocar a pergunta do que vai acontecer durante os três dias, mas justamente 
não acontecerá estritamente nada, mas vocês não terão mais o corpo, nem a consciência, então 
vocês reencontrarão o que foi explicado pela Fonte em relação... e declamado pelo Arcanjo Uriel 
o Juramento e a Promessa, reconectando vocês com a realidade de sua eternidade. Quer vocês 
queiram ou não, quer vocês tenham medo ou não, quer vocês tenham as preocupações ou não. 
É um momento único, vocês sabem. 
 
Então não se preocupe com nada e eu lhes lembro que entre o Apelo de Maria e o início da 
estase, as circunstâncias da vida lhes colocarão aí também no bom lugar. Mas tem certo tempo 
que decorre entre o Apelo de Maria e o início efetivo da estase, como há certo tempo entre o 
aparecimento das Trombetas em toda parte sobre a Terra e o aparecimento de Nibiru, que será 
no mesmo tempo, tudo isso está em sincronia, se vocês quiserem. Eu não posso lhes dar uma 
cronologia muito exata, pontual, mas vocês têm as linhas principais. 
 
E quando lhes vier Maria, amanhã, isso que ela quer dizer em relação a alguns eventos que são 
eu diria um toque de alguma forma, antes das Trombetas. Porque as Trombetas, eu não sei se 
vocês já ouviram ou escutaram na internet, quando elas são registradas – as que não são falsas 
Trombetas, é claro, porque há os jovens que se divertem em criar as trilhas sonoras que não 
tem nada a ver com a verdade, mas alguns são completamente verídicos -, vocês têm visto o 
que se desencadeia, é alguma coisa que é... que vêm de muito longe, e que ressoa em vocês. 
Quer vocês tenham medo ou não, não muda nada. 
 
Então não se preocupem com outra coisa agora que não seja o Coração do Coração, em cada 
circunstância. E aliás, se Bidi voltou, é também por isso, e se eu mesmo tento orientá-los em 
direção a esta ausência de perguntas, em direção a evidência da Verdade, é para lhes ajudar a se 
engajar para fazer o último passo. O que é que vocês têm a temer? Do que é que vocês ainda 
têm medo? Vocês têm todos os irmãos e as irmãs ao redor de vocês que são liberados vivos ou 
que vivem esses mecanismos do Absoluto – não é um mecanismo, desculpe-me Bidi, mas 
digamos que eles vivem a Verdade -, eles vivem a Verdade num piscar de olhos, e depois é o 
fim. 
 
Certamente a pessoa pode voltar, às vezes tem as pequenas questões, e depois vocês rirão de si 
mesmos porque verão o personagem agir. Vocês não são a pessoa, vocês não são o 
personagem, vocês não são nem mesmo o observador e ainda menos a testemunha. A 
testemunha diz respeito a consciência e vocês são a a-consciência, vocês são todas as 
consciências e vocês são a consciência única. Não é para aceitar o que eu lhes digo, nem para 
acreditar, isso é para viver agora, e está aberto a todo mundo, quaisquer que sejam suas dores, 
qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas crenças residuais, quaisquer sejam seus 
hábitos ainda presentes, quaisquer que sejam os condicionamentos, quaisquer que sejam suas 
linhagens. É isso que é preciso ver, se eu posso dizer. 
 
Outra questão. 
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Questão: Maria nos chama pelo nosso prenome é obrigatoriamente uma voz feminina, porque 
eu ouvi meu prenome, depois de anos, por vozes masculinas? 
 
Bem e depois, o Apelo de Maria, quando ela lhe chamar por seu prenome, ela não lhe chama 
durante anos, ela lhe chama uma vez, isso é o suficiente. Está marcado na vida. Então as vozes 
masculinas que chamam você permanentemente, eu não sei porque o fazem, não são 
certamente as vozes da Luz. Isso não quer dizer que são vozes da escuridão, isso quer dizer que 
são de planos intermediários, quer dizer que são desencarnados... mas porque um ser de Luz, 
quando se manifesta e eu quando eu intervenho no sonho, eu não tenho necessidade de 
palavras nem de sussurrar seu prenome no ouvido, eu ajo. Esse agir, é a Luz. Então, certamente 
vocês têm necessidade de formas, então vocês dizem: “É OMA”, vocês dizem que é tal entidade, 
que é o mestre Philippe, que é Maria, mas definitivamente, qual importância têm tudo isso, é 
você. Você compreende? 
 
Vão além da forma, aí também, estejam na vida que não está sujeita a uma forma efêmera, 
estando presentes nesta forma efêmera, assumindo totalmente a condição efêmera e 
assumindo totalmente sua eternidade. É assim que o efêmero desaparece completamente de 
seu campo de consciência, se eu posso dizer. 
 
Não hesitem em interromper se há questões complementares, eu já lhes disse. 
 
Questão: durante o sono, eu tive a manifestação acima de minha cabeça de uma pirâmide que 
se colocou, e justamente após, um nautilus (NT: animal marinho) se reuniu em cima da 
pirâmide, alguns segundos. Foi muito curto e muito claro, você pode me esclarecer? 
 
Então tudo isso chega, você disse que você percebeu uma pirâmide, efetivamente você pode 
perceber realmente uma pirâmide, mas tudo isso que se manifesta acima da cabeça e que chega 
pela cabeça, agora, não está ligado unicamente a tripla radiação Ultravioleta, e da Fonte e as 
radiações Micaélicas, da tri-Unidade, ou de Sirius, ou da Fonte. Isso que se desenvolve agora, 
que você percebeu como uma pirâmide, é o Vajra, quer dizer a Fonte de Cristal, que está no 
ponto de junção mais alto entre o efêmero e o Eterno. É a isso que está ligado o processo 
ascensional. Aliás, alguns entre vocês podem se sentir como puxados em direção ao alto, ou ao 
contrário, em outros momentos, puxados em direção ao baixo, com as densidades do corpo que 
se tornam diferentes. Isso é a ignição da Merkabah interdimensional pessoal. 
 
Quando Maria disse e quando eu lhes disse que a Ascensão começou, é a colocação em 
andamento da Merkabah interdimensional coletiva: as naves de Luz, constituídas pelos milhares 
de corpos de Luz, ou de corpos de Existência se vocês preferirem. É esse processo, coletivo, que 
está em marcha. Está em marcha porque suficientes irmãos e irmãs encarnados fizeram o 
sacrifício de sua pessoa, fizeram um ato de arrependimento por aqueles que eram opostos, mas 
vivem a realidade da Eternidade. E vocês verão ao redor de seus irmãos e irmãs, que não 
viveram as vibrações até o presente, que não se interessavam pela espiritualidade, que vão se 
colocar a falar a vocês da Luz, do Absoluto, da Eternidade. Eles sabem que são eles. Mesmo que 
eles não tenham as vibrações para traduzir, mesmo que eles não tenham a linguagem 
intelectual ou espiritual para expressar, eles vivem. 
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E nesses casos, isso reúne também a questão anterior, quando vocês sentem em alguns 
momentos isso se desenvolvendo da Fonte de Cristal, que se desdobra sobre a pequena Coroa e 
transborda agora sobre a grande Coroa, e isso faz efetivamente, quando vocês juntam os doze 
pontos, a impressão de uma pirâmide, mas na verdade não é uma pirâmide, é um cone. Então 
se algumas Estrelas e em particular a união entre as Estrelas e os Arquétipos Hayot Ha Kodesh 
sobre os quatro pontos ao redor da pequena Coroa da cabeça, quando eles se ligam, isso dá 
uma impressão efetivamente de lados ou de faces, mas não são efetivamente uma pirâmide. 
 
Então esse processo traduz a ignição da Merkabah interdimensional coletiva desde 8 de março. 
Há três estágios para a ignição, é como uma fusão hein, o primeiro estágio, o checking passou, é 
bom. Resta o segundo e o terceiro estágio, mas vocês irão viver em breve, então eu não vou 
desenvolver isso agora, eu penso que teremos questões sobre isso na próxima vez, se 
estivermos aqui. 
 
Questão: sonho de uma irmã: eu estou num tipo de aeroporto branco, muito puro, muito 
espaçoso e luminoso. Eu entrego dois documentos a um homem. Um representa minha 
identidade, passaporte ou carta, o segundo, eu não sei mais. O homem os tomou, me dizendo 
que voltaria e vai em direção a um grande corredor. Não vendo ele voltar, eu passo no 
corredor que chega a dois elevadores. Eu não vejo o homem que deveria sair dos elevadores e 
decido voltar lá onde nós nos separamos. Andando, eu sinto meu corpo travar, eu tenho 
dificuldade em avançar. Duas pessoas, como eu, param congeladas. A alegria me invade, eu 
penso que é a estase. Isso invade minha cabeça, minha consciência se extrai, depois é o 
silêncio, a bem-aventurança, justamente o nada, tudo. De repente eu me encontro nesse corpo 
que senti ainda esse estado, então meu mental me disse que eu voltei nesta dimensão e nesse 
corpo. Eu tenho um aperto no coração, uma pressão no plexo. 
 
Mas eu creio que ela deu ela mesma a explicação, ela tem comparado isso à Ascensão. Se 
tomarmos elementos do sonho, a estação, o aeroporto, tanto mais onde tudo era branco, é um 
lugar de partida, de mudança. Tanto mais, o evento o mais importante, é onde tomamos os 
papéis, você não tem mais identidade. Então, você se pronunciou a si mesmo, escrevendo esta 
questão, você pronunciou Ascensão, mas é efetivamente seu cérebro que simplesmente tem 
necessidade de criar formas para colocar o que vocês conhecem, quer dizer o aeroporto, o 
elevador, alguma coisa muito pura, muito branca e depois, como você disse, mais nada. É um 
sonho que lhe anuncia diretamente a Ascensão, porque eu lembro a vocês que isso começou dia 
8 de março. E aí é extremamente específico, hein, não como 2012, 21 de dezembro, ou no mês 
de outubro de 2011, aí está marcado a ferro em brasa. Então temos anunciado isso. Mas eu 
creio que você certamente cumpriu a mesma coisa, porque foi pronunciada a palavra Ascensão. 
 
Você não tem necessidade de identidade, de papéis. Você crê que você não tem necessidade, 
aliás, você busca seus papéis, esse senhor, depois tudo se congela; é a estase efetivamente. E 
isso que é maravilhoso, é que você descreve alguma coisa muito branca, mas bom, eu deixarei 
Maria se expressar sobre isso, não cabe a mim falar. O que eu quero dizer por aí, é que você 
viveu um cenário com as imagens transpostas na sua realidade tridimensional, o aeroporto, o 
elevador, os papéis, você vê o que eu quero dizer? Mas é exatamente isso que lhe foi 
anunciado. 
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Vocês veem muito bem, aliás, vocês têm os irmãos e as irmãs que tem medo de perder a vida 
porque eles sentem o que acontece sobre a terra, que a guerra está aí, que há perturbações de 
todos os lados, que a terra está se revelando, que os vulcões se revelam, os terremotos e tudo 
se modifica, há uma reviravolta total da terra e essas pessoas, bem eles vão sonhar o que? Elas 
vão sonhar com tsunamis, elas vão sonhar com despertares vulcânicos, mas também com a 
Ascensão, simplesmente a tradução, no sonho, será diferente segundo seu ponto de vista. 
 
Você descreveu um aeroporto, os papéis que você dava a alguém, o elevador, e outros vão ver 
tsunamis, muitos tsunamis e vulcões, mas é a mesma realidade, simplesmente a localização da 
consciência não é a mesma, e a vivência, a tradução do sonho, se é um sonho, será 
profundamente diferente enquanto o significado é exatamente o mesmo. Mas a vivência 
efetivamente, será diferente para cada um, nós lhes dissemos. 
 
Outra questão. 
 
Questão: quando Maria me chamar, isto será pelo meu nome usual ou pelo meu nome de 
Espírito como ela fez em 2012? 
 
Isso depende se você mudou ou não, isso pode ser pelo nome de batismo, pelo prenome, às 
vezes pelo segundo prenome, mas em todo caso não é importante ouvir tal prenome ou tal 
prenome. Desde que Maria lhe cochiche duas palavras ou uma palavra no ouvido, você sabe que 
é sua mamãe e você pode não ter mais a menor dúvida sobre isso; que isso se expressa como eu 
disse, em ferro em brasa em sua consciência. E a questão, era em relação a que? 
 
Questão: quando Maria me chamar, isso será pelo meu nome usual ou pelo nome do Espírito 
como ela já fez? 
 
Se ela já lhe chamou não vejo nenhuma razão para ela chamá-lo de novo. Certamente, você 
ouvirá como todo mundo: “Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra, meu filho...”, e depois 
pelo prenome, mas é tudo. Não se inquiete só a pessoa poderá lhe enganar nesse momento, 
porque o Canal Mariano está constituído e só pode descer no interior os seres de Luz, claro. O 
importante não é ouvir seu prenome, o importante não é a qualidade da voz, mas é isso que se 
desencadeia em vocês que é importante, e isso desencadeia alguma coisa, é claro. 
 
Ela poderá também lhe chamar pelo nome do Espírito e você a reconhecerá instantaneamente, 
mas normalmente é preciso reconhecer que Maria lhes chama simplesmente pelo seu prenome, 
aquele que vocês trazem em sua identidade, o mais usual. Então o importante, não é a maneira 
a qual ela vai lhe chamar é viver este papel. Mesmo que ela lhe chame eu sei não como, por um 
prenome que não é o seu, não vale a pena dizer: “Ah bem ela se enganou de pessoa”. Não é 
verdadeiro. Não esqueçam Maria lhes chama por seu prenome porque isso é usual, a carícia na 
bochecha ou o beijo sobre a bochecha é garantia a você, a pressão sobre o ombro ou o agarrar a 
mão, é também Maria. 
 
Outra questão. 
 
Questão: eu tive dois sonhos. 
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Há talvez as questões de pessoas que estão aqui, também. Então finalizamos as escrita, e depois 
vamos lhes deixar falar. 
 
Questão: em janeiro, eu estava em uma casa, essa não era a minha, onde havia tido violência 
e álcool. Não havia mais violência, mas ainda havia o álcool. Eu tive dois sonhos. Em um Cristo 
me apareceu, grande, os cabelos meio longos, marrons, os olhos azuis. Ele vestia uma roupa 
de tecido grosso e estava descalço. Ele se dirigiu a um grosso tubo e divisei uma válvula, ele a 
lançou e ela explodiu no sol. Ele partia e eu queria segui-lo. Eu fui buscar meus sapatos e 
quando voltei, ele não estava mais lá. O segundo sonho: eu estou numa igreja, onde como 
quando eu era criança de coral, eu apaguei as velas no fim da cena... 
 
A cena, isso se chama a missa. 
 
Questão: ...sim. Eu sou ajudado por Quasimodo. Nós quase terminamos, e eu disse pode partir 
e que eu finalizaria. Na medida em que apagava as velas, apareciam, sobre os bancos, 
pequenos diabos apertados uns contra os outros. Eu os caçava, quanto mais apaga as velas, 
mais havia deles. Eu chamei Quasimodo para ajudar. Desde então, eu me interessei pela 
palavra Quasimodo, eu vi que era o domingo que seguia o domingo de Páscoa. Disseram-me 
que isso correspondia também a Tomas. 
 
E qual é a relação entre o primeiro e o segundo sonho? 
 
Questão: eu não sei. 
 
E você quer que haja uma relação ou não? 
 
Questão: eu não quero nada. 
 
Eu muito menos, mas você me apresenta dois sonhos... 
 
Questão: sim porque eles se passaram num tempo muito próximo no mesmo lugar, e não em 
minha casa. 
 
No mesmo lugar. Ah então, o mesmo lugar, é no mesmo lugar onde houve álcool. 
 
Questão: sim, e também uma porta arrombada. 
 
Não era um padre que habitava lá por acaso? 
 
Questão: não. 
 
Então o primeiro sonho, retomaremos, porque aqui o segundo é muito preocupante. Vamos 
começar pelo segundo, se vocês quiser bem; O que foi que aconteceu? Você apagava as luzes. 
 
Questão: eu apagava as velas. 
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Sim, você apagava a luz, a verdadeira luz, é a luz da missa, de fato. Você apagava a presença de 
Cristo, os pequenos diabos chegavam. No primeiro sonho, o que é que você viu? O Cristo. E o 
Cristo fazia o que? Ele desmontava alguma coisa, de acordo? Então ele tirava alguma coisa, você 
mesmo disse, ele tirou um tubo, quer dizer o lugar onde passa alguma coisa, água, ar, 
eletricidade, pouco importa, de acordo? Então ele retira a possibilidade para as manifestações 
que chamamos de remanescência dos lugares, de se manifestar; Ele desmonta de alguma forma 
o lugar, e é simbólico, que permitia a essas energias ditas de remanescência de se manifestar no 
lugar e de conduzir seja a violência, seja o álcool para novos ocupantes. É simples assim. 
 
Você vê o Cristo, também. E no segundo sonho, o que é que você faz? Você é criança do coral, e 
é você que está encarregado de apagar as velas da missa. E nesse momento, o que é que você 
constata? Que a Luz do Cristo não está mais lá, porque a missa terminou, os pequenos diabos 
voltam. É um convite a ver a ação do Cristo interior esse que você é, mesmo que seja um 
personagem que você viu, mesmo que a missa a qual você assistiu, que lhe engaja na Unidade. 
Que fez Cristo? Ele retirou a remanescência das paredes. E é suficiente você estar no lugar, ou 
não, quer dizer, pedir ao Cristo, ou dizer o nome do Cristo, tudo que aconteceu nesta casa está 
iluminado e desapareceu pela Luz. Os dois sonhos, efetivamente estão ligados. Há em você a 
mesma Luz que a Luz do Cristo, iluminada e incorporada, se posso dizer, pelas velas da igreja. 
Ela está suficientemente iluminada sua Luz porque não há mais pequenos diabos. 
 
Questão: e Quasimodo? 
 
Quasimodo está ligado a que? Ele está ligado como você disse, a São Tomas. Ele cai sempre na 
mesma data, é sempre depois da Páscoa. É um dia importante. É um dia onde a noção de 
matéria ou de forma, de materialidade, após a Páscoa e antes então da Ascensão e do 
Pentescostes, deve se permitir realizar o estado Crístico, e lhe mostra também que neste estado 
Crístico, toda remanescência não pode se manter. Isso se reúne ao que eu expressei há pouco 
em relação a casa onde haviam energias pesadas. Então os dois sonhos estão ligados. Eles lhe 
traduzem todos os dois que com a Luz do Cristo – que você é -, mais nada pode interferir. Eis o 
que lhe dizem seus sonhos. 
 
Agora, isso tem um alcance real, como eu lhe disse, de pensar nesse lugar, de se ligar ou viver o 
Cristo no nível do coração, permitirá efetivamente liberar as remanescências das paredes? Mas 
talvez também seja simbólico. Mostrando a você que a parte da chama da vela da missa, 
quando você apaga, os diabos chegam, é inevitável no seio desse mundo. Se entregando ao 
Cristo, se torna o Cristo, se torna nada, como dizia nosso querido Bidi: “Ser nada, é ser tudo”, e 
quando você é tudo, não há mais diabo, não há pestes diabólicas, nem Deus. Tudo isso são os 
fantasmas.  
 
...Silêncio... 
 
Todos eles dormem. Aí onde não se ouve ninguém falar. 
 
Questões? 
 
Questão: eu tive um sonho que descíamos nas câmaras subterrâneas, havia uma piscina e as 
serpentes na água. Tomamos as serpentes e as colocamos no fogo...  
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Então, antes que você vá mais longe no sonho, a piscina subterrânea, é seu inconsciente e nada 
mais. As águas subterrâneas, sobretudo contidas numa piscina, eu falo não de riacho 
subterrâneo, mas uma piscina subterrânea, quanto mais com serpentes na água, evoca 
simplesmente as forças que estão presentes em seu inconsciente e que lhe impedem, de 
alguma forma, de ser liberado dessas manifestações bem-mal. Elas não estão em nenhum outro 
lugar senão em seu inconsciente, independentemente da continuação do sonho, que vamos 
continuar agora. Queimar a serpente, já é muito bom, mas é preciso compreender que não há 
água subterrânea. 
 
Questão: No dia seguinte, isso acalmou a zona do ventre, as tensões se relaxaram. 
 
Isso confirma exatamente o que eu disse, quer dizer que a piscina subterrânea, num sonho, 
evoca sempre as forças inconscientes que estão alojadas em você. Eles são arquetípicas, é claro, 
mas elas são expressadas em você. O fato de ver queimar as serpentes, as jogar no fogo, liberou 
essas forças inconscientes que são os impulsos no sentido psicológico do termo. Esses impulsos 
não são os impulsos sexuais ou de predação, mas são os impulsos ligados a seu próprio 
inconsciente que não é aqui, um inconsciente de predação, mas um inconsciente de medo do 
mal. E aliás, você mesmo disse que depois, a tensão de seu ventre se liberou. Você liberou as 
forças no nível... você limpou certos programas ligados ao que eu venho dizer. 
 
A piscina subterrânea, é sempre, sempre, o inconsciente, e é seu inconsciente que lhe é 
mostrado. Quer dizer que você tem exatamente a mesma coisa, é alguma coisa que é muito 
conhecida no Advaita: você vê que você vê uma corda, é noite, você é persuadido de que é uma 
serpente. Você acende a Luz, você vê que era uma corda. E aí, é semelhante para seu 
inconsciente: você desce a colina, você desce seu ser visível nas partes subterrâneas onde há 
uma piscina. Aí, isso nos significa que você faz um mergulho em sua própria profundeza, mas 
não em suas memórias, nisso que está aí, escondido de sua consciência, que você chega a 
encontrar, você retira as serpentes e você as queima. Você então limpou a piscina e isso se 
traduz no nível de seu corpo. 
 
Lembre-se o que eu disse: é aquele que diz que é. Desde o instante onde existe, em você como 
em cada um de nós, mesmo quando eu estava encarnado, a percepção de alguma coisa, vamos, 
vamos dizer, oposta a Luz, é esta coisa oposta a Luz, ela está tanto em você e ela está primeiro 
em você, sem isso você não poderia nunca vê-la, você vê? E aí, você assiste, e você verifica por 
seu próprio corpo, você limpa o que chamaríamos no tempo “os estábulos de Augias”, quer 
dizer seu inconsciente, quer dizer a piscina, quanto mais, aí, é subterrânea. Então eram as coisas 
que... não somente no inconsciente que podemos explorar, é um inconsciente que está ligado 
aos arquétipos do medo da morte, do medo do fim, do medo do que termina. 
 
E frequentemente as pessoas que tem medo de alguma coisa que termina, mudam todo o 
tempo. Não de humor ou de consciência, mas tentem mudar as circunstâncias para não serem 
presas pelo medo da morte de uma relação, da morte disso, daquilo. Então frequentemente,  
esses irmãos e essas irmãs que se apresentam ao contrário como muito desapegados, porque 
eles sabem que se eles se apegam, eles vão sofrer. Isso que foi dado a ver. 
 
Então é claro, depois poderíamos discorrer sobre o tamanho das serpentes, o número de 
serpentes, a maneira como as jogou no fogo, porque se vocês as jogam numa chaminé, não é a 
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mesma coisa que as jogar num fogo que seria de uma chaminé. Você vê, isso pode levar muito 
longe, mas você já tem a trama geral, através disso. E, além disso, o fato de ter visto em sonho 
libertou alguma coisa, como você disse, no nível do ventre. 
 
 
Questão: é um sonho: eu caminho com meu antigo companheiro. Eu trago um bebê nos braços 
e eu tenho que trocá-lo. Eu procuro um lugar, eu entro em um hotel e eu vejo uma sala 
idêntica a essa. De cada lado, há duas banheiras com os homens se banhando com seus bebês. 
 
E a banheira está vazia, não tem água? 
 
Questão: sim, há água. Como não há lugar para mim, eu vou embora. No automóvel, eu penso 
que preciso mesmo assim trocar o bebê, porque há risco de agredir sua pele. De repente o 
bebê desaparece. Eu entro em pânico e penso que eu ficarei louca se eu não encontrar meu 
bebê.  
 
Há água nas banheiras. Aí também, isso se dirige a seu inconsciente, num nível não tão 
importante quanto a piscina. Mas como disse você mesma, há muitas banheiras, onde muitos 
bebês estão sendo trocados e você não pode trocar seu bebê. 
 
Questão: há só homens nas banheiras, limpando seus bebês. 
 
Eu não compreendi. Os homens estão nas banheiras e... 
 
Questão: com os bebês. 
 
E o cocô. 
 
Questão: sim. Eles se divertem nas banheiras com os bebês. 
 
Então esse sonho de seu inconsciente, e aí, não do inconsciente profundo, mas eu diria mesmo 
de alguma coisa que é inconsciente em você. Há um desequilíbrio entre o masculino e o 
feminino. Seu inconsciente lhe pede socorro. É preciso lavar o traseiro do bebê, mas há os 
homens que estão já se ocupando dos bebês, que não são seus, e após, o seu desaparece. Não 
há mais bebê. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que – primeiro as banheiras -, que existe de 
maneira não consciente, em sua pessoa, um desequilíbrio entre o masculino e o feminino. 
Costuma-se dizer, que o bebê, é a criança interior. Como por acaso, esse bebê, você fez com o 
antigo companheiro. Este antigo companheiro devia ser alguém de muita autoridade, ou o 
inverso, ele não lhe forneceu o que nutre a imagem masculina. Está exato? 
 
Questão: sim. 
 
Eis. Então efetivamente, as experiências de sua vida sobre o plano afetivo então, próximo, 
íntimo, levaram você a ser confrontada a alguma coisa que é uma masculinidade que eu 
chamaria desviada, quer dizer de poder. Você encontra este homem e você tem um bebê. Esse 
bebê está com o traseiro sujo, você quer limpá-lo. Você não pode limpá-lo, ele desaparece e 
você está muito angustiada. Estamos de acordo? Esse sonho significa a você simplesmente que 
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épreciso encontrar em você o equilíbrio entre a esquerda e a direita. Além disso, seu corpo deve 
sofrer de maneira geral mais de um lado do que do outro, não é? Quando há as manifestações 
que surgem em sua vida, você deve ter constatado que é mais frequente um lado do que o 
outro? Eu não ouço a resposta. 
 
Questão: isso alterna perna esquerda, joelho direito. 
 
De acordo, então é cruzado. Então aí, há uma desarmonia entre seu masculino e seu feminino, 
quer dizer que sua vida, nesta vida que você vive, o masculino não foi nutrido o necessário e 
suficiente para equilibrar seu masculino, desde o papai até o antigo companheiro. 
 
E aí, lhe mostra o que? Que você viu esse problema e que esse problema desaparece, neste caso 
aqui o bebê; não a criança interior, hein, é um bebê que está com o traseiro sujo, não é igual. 
Então aí lhe mostra, através desse sonho, o desequilíbrio entre sua polaridade masculina e sua 
polaridade feminina pelo fato das experiências às vezes difíceis que você teve que viver com a 
energia masculina. Então a energia masculina, não é somente o homem, hein, claro é tudo o que 
está ativo, tudo isso estava ligado ao que nós havíamos explicado sobre o Masculino sagrado. 
Então seu sonho lhe significa que existia, até esse sonho, um desequilíbrio entre o polo ativo e o 
polo passivo, o polo masculino e o polo feminino, pelo fato de suas experiências difíceis com a 
energia masculina, e os homens de uma maneira geral. Isso lhe fala? 
 
Questão: sim. 
 
Aqui está. E isso é regra, necessitamos pensar mais.  
 
E o bebê estava com o traseiro sujo porque você viu ou cheirou? Não, é muito importante, hein. 
 
Questão: de início eu senti o odor que a fralda estava cheia. 
 
Estava quente, então. 
 
Questão: em seguida eu tentei limpá-lo porque não queria que isso queimasse seu traseiro e 
eu o mantive encostado a mim.  
 
Você então efetivamente eliminou esta problemática. E era um bebê menino ou menina? 
 
Questão: eu creio que era uma menina. 
 
Também. Eis aqui, então você tem a solução. Seu inconsciente, pelo fato de sua vida e de suas 
experiências, lhe mostrou, você foi confrontada exatamente com os homens que lhe faltaram: 
papai, amantes e outros, para se permitir ver em você o que estava deficiente, quer dizer tudo 
que está ligado a polaridade ativa. Isso quer dizer também, isso vai muito mais longe do que no 
nível da pessoa, é uma tendência a tudo interiorizar, a tudo guardar. Eu falo das emoções hein, 
eu não falo de dinheiro, mas ao contrário a necessidade de se sacrificar, e é isso que você deve 
ter vivido, além disso, com este homem; num determinado momento o sacrifício foi muito 
importante, você vê? E seu sonho lhe mostrou exatamente tudo isso. 
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Questão: sim, é verdade. 
 
Vocês veem, é simples. Mas todos os sonhos que vocês podem ter hoje, mesmo os mais 
aparentemente resultantes do dia decorrido, são significativos. Isso não quer dizer que é 
necessário se lançar numa masturbação intelectual, mas há os elementos-chaves. Vejamos: aí 
está o bebê, há pouco era a piscina com as serpentes, piscina subterrânea. Então certamente, o 
cérebro vai ordenar isso para fazê-los enquadrar no que vocês conhecem, mas 
fundamentalmente esse sonho lhe fala de você. E todos os sonhos falam de vocês, mesmo os 
mais insignificantes agora se tornam significativos. E eles são todos, vocês irão constatar em 
relação a isso, o que não foi visto, de uma maneira como de outra. 
 
O mesmo vale para seu sonho agora. Você é a Luz, então nenhum pequeno diabo pode se 
apresentar na Luz. É quando você apaga a Luz que os pequenos diabos chegam, mas quando 
você apaga a Luz, a sua, aquela de seu Cristo. E o Cristo lhe diz muito mais você pode agir por 
sua presença. 
 
Vamos, outras questões. 
 
Questão: esses sonhos significativos tem uma virtude terapêutica mesmo que não saiba 
interpretá-los? 
 
É claro, sobretudo se vocês não sabem interpretá-los. Bom, eu lhes dou as chaves, mas você 
também que vem falar desse sonho com esses bebês que desapareceram, que tem lhe 
angustiado, você deve necessariamente constatar uma mudança, eu diria, sobre sua 
apresentação e sua força interior. Alguma coisa mudou. Você tem ousado expressar. 
 
Questão: eu tive esse sonho há dois dias então eu não tive tempo de... 
 
Ah sim, é ainda assim muito recente, mas isso vai mudar você vai ver. Sua maneira de se 
comportar e de se apresentar vai ser diferente. Isso vai se traduzir para você por um sentimento 
de não mais ter os nós que se apresentavam em seu ventre ou na garganta em face de algumas 
situações ou emoções. Você verá que não existirão mais. Isso, não é seu sonho hein, é o que eu 
vejo nos seus casulos de Luz. 
 
Questão: em relação aos golpes atrás da cabeça, há dez anos, eu cai de costas sobre o 
ladrilho, minha cabeça bateu no nível da nuca. Esse traumatismo tem algum significado? 
 
Todo traumatismo, qualquer que seja, tem sempre um significado particular. Se quebrar uma 
perna não vem jamais por acaso. Tudo é significativo, não há nada que seja insignificante. Há as 
coisas que são mais importantes do que outras, mas nada pode escapar a esta lógica. Então é 
claro, você fala de um traumatismo que é evocado em relação a uma questão sobre atrás da 
cabeça. Mas é evidente que com o olhar que vai ser o seu, se isso já não está, vocês irão se 
aperceber que a Inteligência da Luz, sobretudo, quando vocês não compreendem nada, é 
justamente alguma coisa evidente. Nada chega jamais por acaso, sobretudo para aqueles de 
vocês que estão ligados ao que eles são quer eles vivam de maneira permanente ou não. Desde 
o instante em que vocês têm uma Coroa que está ativa, vocês entram nesse mesmo esquema 
geral. 
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Além do mais você tem todo o simbolismo do corpo humano. Como você mesmo disse, era 
atrás da cabeça, então foi a materialidade que foi tocada. Vocês têm outros irmãos e irmãs que 
quebraram uma perna, outros um pulso, outros que tiveram traumas na cabeça, em outros 
lugares. Mas tudo tem uma utilidade, não para lhes dar enfermidades ou para fazê-los sofrer, 
mas se a Luz é Inteligência, mesmo no seio do confinamento, o que é alterado, é o mental, as 
emoções, porque vocês são cortados da ligação com a casualidade, e ao divino e ao espiritual, 
ao atman e ao Brahman. Isso é o corte do confinamento, mas tudo isso que manifesta o corpo 
pode ser vivido e compreendido no simbolismo do corpo, é claro. 
 
Se quebrar o tornozelo ou tiver um problema no tendão de Aquiles, esquerdo ou direito, já não 
é a mesma coisa, mas se é o joelho, é ainda outra coisa. Então é claro, não é, eu não lhes 
envolvo a entrar nesse gênero de coisas, mas desde que vocês aceitem que tudo isso que se 
produz sobre a tela de sua consciência é significativo, vocês não têm a necessidade de ter o 
significado. Se vocês aceitam o princípio desse sinal – marcado no corpo, porque falamos de 
traumatismo, aqui -, vocês dão um grande passo, aí também, em direção a Liberação, quer dizer 
na rendição ou no sacrifício de sua pessoa à Luz. O importante não é a causalidade, o 
importante, como eu já disse, não é o significado ou a explicação, mas saibam que todo evento 
é significativo. E nesse significativo, vocês podem sempre discutir as causas, as relações entre as 
causas e os efeitos, mas o mais importante, não é isso, é a Luz que clareia o caminho. 
 
Não esqueçam disso, você não têm meios, para a maioria de vocês, de explicar ou de ver 
concretamente. Mas as coisas mudando muito rapidamente, porque como eu lhes disse, vão 
começar a perceber, não mais somente o teatro de marionetes, mas os fios que movimentam a 
marionete e a mão que segura o marionete -  e o que é que está no final desta mão. Há então 
um processo de esclarecimento e de desidentificação, que não é patológico, mas na maioria 
uma dissolução do efêmero em proveito desta Eternidade. É isso que vocês vivem, todos, uns e 
outros, de múltiplas maneiras neste período. 
 
Questão: de maneira recorrente desde muitos anos, adormecendo, eu ouço bater a porta. Meu 
medo de ladrões tem me impedido de reagir. A última vez, havia tal insistência que eu mandei 
meu pai ver o que se passava. Nesse momento o ruído cessou. 
 
E é assim em cada sonho? 
 
Questão: não, eu enviei meu pai na última vez. 
 
Ah bah, você deveria ter pensado nisso mais cedo. 
 
Questão: é recorrente, é a terceira vez, as duas primeiras vezes... 
 
É uma pequena recorrência assim mesmo. 
 
Questão: as duas primeiras vezes eu não reagi o ruído continuou e a última vez, eu chamei 
meu pai e o ruído cessou. 
 
O ruído vinha do que? Da porta, da janela ou de outro lugar não definido? 
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Questão: provavelmente da porta. 
 
Então bateram a porta a noite, então quando você está prestes a dormir, é isso? 
 
Questão: sim. 
 
E qual é o sentimento nesse momento? De medo, porque você se não se levanta para abrir. 
 
Questão: sim. 
 
E o papai vem socorrer. 
 
Questão: na última vez porque bateram com muito mais insistência. 
 
Então bem evidentemente, o quarto, é o lugar onde você dorme. O quarto, isso não tem a ver 
com o subterrâneo, ou o sótão, ou o porão. O quarto, é o lugar de intimidade. O que é que 
acontece em sua intimidade? Você está incomodada. E você chama a autoridade paterna para 
fazer cessar o ruído e ver do que se trata; você, você tem medo. Quer dizer que existe em sua 
íntimo, quer dizer não no inconsciente ou no subconsciente, mas alguma coisa que você 
conhece que está ligada ao medo do masculino. E, portanto, é o masculino, em decorrência do 
papai, que libera você desse ruído que lhe dá medo. 
 
É um convite, aqui também, mas não da mesma maneira que anteriormente, no sonho muito 
longo com as banheiras e os bebês, aqui é muito mais simples, porque aqui isso não toca os 
fundamentos da personalidade, isso toca a experiência vivida desde a infância com os diferentes 
homens, mas isso traduz aqui alguma coisa que está em desarmonia. E no nível espiritual, há 
como uma inversão, quer dizer no nível da vida de todos os dias, devido ao que você é, disso 
que você tem feito, disso que você é, existe uma forma de autoridade masculina, mas que não 
era aplicada desde o centro-coração, mas desde o exemplo que foi dado pelo papai. 
 
Então você construiu, em certos aspectos de sua vida, um modelo de força profissional, afetiva, 
que de fato não existe, então era alguma coisa que era unicamente a aparência. Ora esse ruído 
foi parado pelo papai, quer dizer que agora seu sono, sua intimidade não pode ser mais 
perturbada por esse gênero de coisas que são manifestadas seguidamente em sua vida, quer 
dizer ser obrigada, isso que é contrário a sua natureza, eu penso, de se apresentar com um lado 
masculino. Eu não digo autoritária ou violenta, eu digo simplesmente com uma coloração 
masculina. Não na forma, é claro, porque eu ouvi sua voz, você é uma mulher, é claro, mas isso 
traduz uma necessidade de se prevenir e de se preservar. Ora se prevenir e se preservar, é 
unicamente colocar sobre o centro do palco, sobre a pessoa, como dizem os Gregos, um aspecto 
muito mais autoritário e determinado do que existe na realidade. 
 
Você foi obrigada durante sua vida, em muitos setores, a manter certo controle, que isso seja 
com o homem, com você mesma, com a profissão. Hoje isso está superado, e então não há mais 
razão de ser perturbada a noite ou de chamar o papai. Você tem então equilibrado em você e 
agora esse sonho se reproduziu duas ou três vezes como você disse. Você tem chamado a 
energia boa, e isso quer dizer que hoje não tem mais nenhuma utilidade você apresentar uma 
pessoa sob forma autoritária, quer dizer que você encontrou, nesse caso, o feminino e a 
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espontaneidade natural da energia feminina, sem desequilíbrio em relação aos medos da 
energia masculina. Mas não é o mesmo medo que anteriormente, aí é outra coisa, hein. É uma 
necessidade vital, não sua, mas da sociedade, de lhe fazer ter um papel de alguém sólida, de 
alguém que responde a tudo, no trabalho e no meio familiar. Hoje, você não tem necessidade 
de desempenhar esse papel. Está exato? 
 
Questão: sim. 
 
Então como vocês veem uns e outros, seus sonhos estão tomando as tonalidades porque 
existem sonhos aqui, que são muito recentes e que não são mais as preocupações dos dias ou 
dos sonhos proféticos ou anunciáticos. Esses são os sonhos que lhes falam, talvez neste período 
mais do que nunca, de vocês mesmos, disso que é transformado, disso que permanece, disso 
que se elimina. Vocês veem? E os sonhos como esse, vocês terão é claro cada vez mais. Mas eles 
serão coloridos para aqueles que sonham, hein, porque outros não têm necessidade de sonhar 
o que quer que seja, mas coloridos por suas experiências. Então às vezes é o papai, o antigo 
marido, o companheiro, a piscina, a banheira, batendo a porta do quarto. Vocês veem? Tudo 
isso lhes envia as coisas que estão se resolvendo, qualquer que seja a dificuldade do sonho 
quando é um sonho. 
 
Questão: Casa de amigos, eu me levantei a noite e não conhecia o lugar, eu caí violentamente 
sobre os tornozelos. Era tão doloroso que eu chamei Philippe de Lyon e Maria, e a dor aguda 
partiu muito rápido. Eu fiquei mal durante dois meses, depois eu tive a impressão de ter 
tornozelos novos, muito leves, como se houvesse uma transformação devido a esta queda. 
 
Eu lhe agradeço, mas isso ilustra perfeitamente o que eu dizia quando das últimas intervenções, 
em relação justamente as manifestações dolorosas que são resolutórias, quer dizer que há às 
vezes, necessidade agora de lhes socorrer de maneira um pouco mais incisiva, e a melhor 
maneira de socorrer, no nível incisivo, é tocar o corpo. Mas não é que tocamos o corpo, nem 
vocês, é o encontro do efêmero com o Eterno que pode desencadear esse gênero de coisas. E 
isso também, vocês vivem talvez agora mais facilmente do que há alguns anos, onde vocês irão 
constatar que lhes chegam coisas que são extremamente brutais, rápidas, violentas, mas todas 
também resolutórias, hein, na maioria. 
 
Mas tudo isso é igual. Tudo isso só é destinado a lhes fazer modificar a localização de sua 
consciência. E quando vocês mudam a localização da consciência, através de uma doença ou 
uma dor qualquer que seja, após vocês sentem verdadeiramente a diferença. É verdade para os 
traumatismos, por exemplo, vocês irão bater todo tempo a cabeça. É verdade também se vocês 
torcem o tornozelo; é claro que é significativo aí também. Eu lhe agradeço em todo caso por seu 
testemunho que mostra que efetivamente, como você disse, seus tornozelos foram liberados. 
 
Questão: eles estão liberados do que? 
 
Eles estão liberados do peso e do apego a terra. Lembre-se: há alguns anos, para aqueles que 
viviam o Si e que tinham necessidade de ficar aqui sobre a terra, havia os anéis nos pés. Nesse 
caso, você disse o inverso, quer dizer que seus tornozelos estão menos grossos e mais 
funcionais. Isso quer dizer que você liberou os últimos apegos a matéria, a terra, liberado do 
apego a terra, a matéria. 
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Questão: há 20 anos tenho um problema no nível da pélvis pelo qual devo ser seguida, mas 
desde 2 anos, eu não posso resolver. Há dois pinçamentos no nível do sacro e bem eu estou 
liberada desde um mês, isso não mudou nada. No momento, eu tenho dores quase 
insuportáveis e outras vezes nada, qualquer que seja a posição. Eu não tenho solução. 
 
O que quer saber? O que você está me pedindo? 
 
Questão: que fazer com isso? O que significa o fato de não chegar a resolver o processo? 
 
Mas quando você diz resolver, está se dirigindo a uma autoridade, médica, osteopática, 
magnetizadora que vai se ocupar disso. 
 
Questão: justamente, nada funciona. 
 
Eu quando falei de resolução... e tanto mais você fala de Liberação, mas quem lhe disse que 
quando você está liberada não há mais dores? Ninguém. Nós temos sempre dito que não havia 
correlação entre o fato de estar liberado e o desaparecimento das dores. Simplesmente quando 
você está liberada, as dores, mas talvez não em um dia, nem mesmo em um mês, é justamente, 
aí também, através da repetição dos episódios dolorosos que num determinado momento você 
vai compreender que você não é esse corpo. Você foi liberada desse corpo, porque você viveu, 
mas permanece aí também os mecanismos habituais de funcionamento do corpo, que não 
desaparecem em vinte e quatro horas. 
 
Agora você me pede para fazer o que, e segundo o que eu vejo o problema não é nesse nível. 
Você, você sofre num lugar e a causa está em outro lugar. Eu falo de seu corpo hein, eu não falo 
de sua cabeça, aqui. Existe um efeito, segundo seus casulos de Luz, um número de 
desequilíbrios no nível dentário, antigo, que conduziu a um desequilíbrio sobre sua articulação 
temporal-mandibular direita, que repercutiu sobre a bacia. Então, enquanto você toca a pélvis e 
as pernas, é colocar curativo sobre uma perna de pau. Isso vai aliviar, além disso, você deve 
constatar que isso seja no magnetismo, com os medicamentos, na osteopatia, mas isso vem. 
Mas qual a ligação que você faz com a Liberação? Eu não vejo; isso eu tenho esclarecido. Porque 
em sua cabeça, você pensa que ser liberada, é não sofrer mais? 
 
Questão: não, eu pensei que poderia suportar a dor quando ela está aqui. 
 
Sim, você vai suportá-la, mas como eu disse isso não se faz em 24 horas. Quanto mais quando as 
técnicas empregadas não se dirigem a causa deste sofrimento, que é um problema mecânico – 
mas não aqui -, que é um desequilíbrio, primeiro, de sua articulação temporal-mandibular, ela 
mesma consecutiva de um problema, eu não sei se é nos dentes ou nas gengivas, enfim teve as 
anomalias nessa zona, eis o que eu posso dizer. E há, além disso, os campos elétricos que estão 
ainda presentes, quer dizer que estão ainda ativos. Então aí, eu não posso, eu, curá-la dessa 
forma, mas novamente, a Liberação criará, mais ou menos rapidamente, uma desvinculação da 
consciência em relação ao corpo, isso que não quer dizer que você não sentirá mais o 
sofrimento, mas que este sofrimento não afetará mais a consciência. 
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Agora, se você quiser tratar, que tenha paciência de esperar, é claro, ocupe-se mais com o 
equilíbrio, como vocês dizem, entre os dentes e as cervicais. Eu não sei mais o nome. Isso tem 
um nome que existe. Como você mesmo disse? 
 
Questão: temporal-maxilar? 
 
Sim, mas isso traz outro nome. O estudo da engrenagem dos dentes, aqui. Há os desequilíbrios 
nesse nível aí. 
 
Questão: é a síndrome de Ménière (NT: hidropsia endolinfática) uma vertigem que tenho na 
orelha direita. 
 
É exatamente a mesma coisa. É a mesma causa que vem dos seus dentes. Você toma, num 
determinado momento de sua vida, os produtos extremamente agressivos para curá-lo, que 
conduzem aos desequilíbrios nesse nível. 
 
O tempo que foi pedido para respeitar chegou. 
 
Você está seguro de que você não se enganou da hora, você? 
 
Ultrapassou um minuto. 
 
Então nós vamos parar, porque antes você me avisou muito mais cedo do que o previsto, hein. 
Onde estamos talvez, não somos submetidos ao tempo, mas quando eu estou aqui, eu conheço 
o tempo. 
 
Então caros amigos, eu vou transmitir todo meu Amor, todas as minhas bênçãos, e é claro, 
voltarei no último dia para dizer outras coisas. E eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, 
todo meu Amor e boa Ascensão a todos.  
 
Até breve. 
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