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ÚLTIMA DAS DOZE Efusões de energias ULTRAVIOLETA - Arcanjo Miguel
Integração das Virtudes-décima segunda etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestiais. Bem amados Soberanos da
Luz, o Conclave e eu mesmo agradecem-vos e felicitam-vos de terem trabalhado ao
estabelecimento da vossa Luz, ao restabelecimento da vossa Divindade e à
reconexão com o vosso veículo de eternidade. Assim, neste dia e este dia, se
estabelece em vocês, bem amados filhos e criadores da Luz, a capacidade de juntarse a Unidade. Hoje, e neste dia, todos (em número importante, por toda a parte
sobre este planeta), têm doravante a possibilidade de estabelecer a conexão
consciente no vosso veículo de eternidade. Assim encerrar-se-á hoje a primeira onda
dos Casamentos Celestiais.
Esta permitiu constituir, dentro de um grande número de seres humanos em
encarnação, a reconexão e a permanência com a Divindade. De agora em diante,
vocês todos que têm trabalhado a fim de realizar os 12 degraus, vão permitir
efusionar neste sistema solar e neste planeta, a ancoragem e a manifestação
progressiva da nova dimensão permitindo assim, num tempo extremamente
próximo, a passagem dimensional definitiva no vosso novo espaço de vida. Pela
vossa ancoragem da Luz autêntica e verdadeira no vosso veículo físico, os vossos
veículos sutis e o vosso veículo de eternidade revelados, vocês vão poder permitir,
durante as semanas que separam-nos do que chamam a festa do Arcanjo Miguel, a
aproximação da nova dimensão, também não na vossa individualidade, mas no
veículo coletivo da nova dimensão chamado, em tempos extremamente antigos,
Yerushalaïm.

A Embarcação de Luz ou veículo multidimensional coletivo (chamado também
Merkabah) vai poder, doravante, entrar em manifestação na vossa densidade, visível
aos olhos de todos, durante o período do vosso verão (inverno no hemisfério Sul).
Assim será realizada, pelo início do Outono (primavera hemisfério Sul), a promessa
do regresso da Luz. Os fenômenos de desconstrução anunciados a partir da minha
vinda neste início de ano vão atingir o seu apogeu durante o vosso mês de Julho e o
vosso mês de Agosto. Durante este mês de Agosto acontecerá a etapa essencial
onde vos pedirei, a partir da semana que precede o 15 de Agosto, reunirvos cada dia
a fim de favorecer a emergência da pomba na vossa densidade.
Esta se manifestará, de maneira visível, nos planos físicos, numa região precisa do
vosso globo que tem participado, em todos os tempos, com um papel relevante
emergência das consciências. Yerushalaïm, a Embarcação celestial de Luz, retornará
na vossa eternidade, pela sua presença no vosso céu, visível aos olhos de todos,
durante o vosso mês de Agosto. Os pontos de ancoragem, bem amados filhos da Luz,
e de manifestação desta embarcação, são vocês mesmos. Teremos, por conseguinte
necessidade, nós, o Conclave e o conjunto dos Concílios e dos Círculos Angélicos,
Arcangélicos, extra-Terrestres, intraterrestres e ultra-Terrestre, da vossa ajuda, a
fim de criar a remanifestação deste Merkabah coletivo que assinala a entrada, na
vossa dimensão, da emergência da nova Terra. Isto é agora, bem amados filhos da
Luz. O grande número que são, permitiu e permitirá em algumas semanas, realizar
isso. Hoje, no entanto, vamos encerrar os Casamentos Celestiais.
Preciso agora e já, que outras ondas de Casamentos Celestiais acontecerão durante
a semana que precede o 15 de Agosto e a semana que precede a minha festa, fim de
Setembro. Durante esta semana, estas duas semanas consecutivas em Agosto e fim
de Setembro, os seres que ainda não realizaram a ativação das 12 lâmpadas fá-loão
durante estas semanas. Assim, o vosso trabalho será, estabilizando-vos na vossa
eternidade, permitir à eternidade revelar-se ao maior número possível. Efusão.
Assim, bem amados filhos e Mestres da Luz, a ativação da última lâmpada permite,
hoje em vocês, remanifestar o vosso pleno potencial criador nesta densidade, antes
mesmo da chegada do último ciclo da criação. Esta última lâmpada é situada acima
da vossa estrutura física por um ponto de vibração situado diretamente acima da
vossa cabeça. Este ponto, já conhecido na antiguidade e já conhecido em diferentes
ensinamentos que pertencem ao Oriente e ao Ocidente, é chamado a Fonte de
Cristal, o Vajra, o Bindu. Este ponto de consciência está em curso de manifestação e
em curso de concretização na vossa densidade.
Levando a vossa consciência sobre este ponto situado cerca de 80 centímetros acima
da vossa cabeça, chamarão a Luz autêntica, a Luz da criação, a Luz do Elohim. Pela
ativação deste ponto, estabelecerão, de maneira consciente e lúcida, a conexão total
com o vosso veículo multidimensional e também com o veículo multidimensional
planetário anunciado pela Pomba. Isto assinala, hoje e
durante o vosso verão, momentos prodigiosos na história da humanidade, como
nenhum outro similar desde éons de tempo. O fim do isolamento, a preparação do
vosso regresso na Fraternidade Galáctica é, de agora em diante possível. O contacto,
a título individual, com os espaços multidimensionais, é-vos atribuído pela
ressonância de consciência neste ponto de consciência situado acima a vossa

cabeça. Efusão e ativação.
Como já sabem, vocês se beneficiam da tripla efusão a cada dia, onde quer que seja
da Terra, entre 12:00 e 13:00 da vossa hora do relógio. Esta etapa, correspondente à
efusão da radiação ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte, continuará durante o
período que vem a vocês. Este período se estenderá agora sobre um número maior
de horas: começará às 11:00 (hora do vosso relógio) e terminará às 14:00 (hora do
vosso relógio), onde quer que seja da Terra. É-vos pedido, durante este espaço de
tempo (não inteiramente, mas apenas alguns minutos), que levem a vossa
consciência sobre este ponto de cristal acima do vosso corpo a fim de permitir a
ancoragem, na vossa consciência, do veículo de eternidade coletiva para que este
possa se ancorar e revelar-se à vossa consciência, totalmente. A Terra, na sua
totalidade, agora tem retornado no processo de gestação que permitirá a
emergência/consciência da 5.a dimensão antes do fim da minha radiação, quer dizer
antes de meados de Maio do ano 2010. Nesse momento, tudo será realizado na
intenção de Deus.
Não restará nada além de entrar na manifestação desta intenção a fim de chegar ao
estabelecimento completo da nova dimensão. Isto está a caminho. O calendário que
é proposto é um calendário imposto pela Fonte. É indestrutível e não sofre nenhum
atraso. Assim, os seres humanos (ainda não ligados à Luz autêntica e à Verdade da
Fonte) que desejam fazê-lo, podem fazê-lo à condição de abrir o seu coração e, isto,
até o fim de Setembro. Não haverá prazo suplementar a esta graça e este decreto.
Cabe-vos, durante este período, de colocar em ação a vibração do coração, a
vibração das novas lâmpadas, a fim de poder abandonar-vos inteiramente a Vontade
da Luz e a consciência da Luz em vocês. As resistências são vãs. Os que oporem-se
serão conduzidos a um processo, pelo princípio da atração e de ressonância, a coisas
que não estarão indo no sentido da Luz. A Luz vem. A Luz se estabelece em vocês. A
Luz se estabelece neste mundo.
Só as forças resistentes poderão ainda, durante algum tempo, manifestar a sua
desordem, os seus sofrimentos, mas isso não alterará em nada o estabelecimento da
Luz neste plano. Efusão da radiação ultravioleta, acoplada ao Espírito Santo, e
acoplada à radiação da Fonte. Efusão e ativação.
Como dizia-vos, a ancoragem desta nova dimensão é possível pela vossa presença
na vossa densidade. No entanto, existem, dentro mesmo da Terra, lugares
extremamente precisos que serão, nos dias que vêm, de uma importância essencial
no destino desta Terra. Existe um triângulo brilhante de forças (que existe também
na vossa individualidade) presente à superfície desta Terra. Este triângulo brilhante
de forças tem um primeiro ponto situado ao lado da cidade chamada Teotihuacan
(ou cidade de Deus). O segundo ponto é constituído pela pirâmide de Coba, em
Yucatan. O terceiro ponto está, também, no México, ele está situado em um lugar
chamado Palenque. Este triplo triângulo brilhante de forças e irradiante é o ponto de
conexão, de todo tempo e toda eternidade, com Yerushalaïm. Isto é revelado, não de
modo a deslocarem-vos para este lugar, mas para bem compreender o significado,o
alcance e o momento em que isso virá.

E este momento virá pelo 15 de Agosto do vosso ano. A vibração magnética mais
intensa atualmente é colocada pelos povos que chamam Anjos do Senhor e pelos
intraterrestres. Neste momento mesmo, e a esta hora precisa (hora francesa), estão
reunidos nestes lugares, os seres que participam ao estabelecimento e à ancoragem
do veículo multidimensional coletivo, nestes pontos precisos. Os discos magnéticos
de obsidiana, os 7 discos, foram reativados. Permitem, neste momento mesmo,
ativar em vocês a décima segunda lâmpada. Este trabalho é realizado, obviamente,
pela vossa aceitação, pelo vosso próprio desejo e vossa própria vibração de regresso
à Luz. No entanto, a junção é hoje realizada e a ancoragem poderá desenhar-se
progressivamente nas semanas que vêm. Constatarão, bem como eu anunciei desde
o início da minha chegada neste ciclo de desconstrução, que os fenômenos
luminosos, que o afloramento da Luz em vos, manifestar-se-á a partir de agora pela
ativação desta décima segunda lâmpada. O florescimento da Luz será também
visível no vosso céu Terrestre, cada vez mais, cada vez mais fortemente e por muito
mais tempo. Nada disso deve alterar, perturbar ou atrasar a emergência, em vocês,
da conexão à décima segunda lâmpada. Numerosos dentre vocês, assim como dizia,
começaram a explorar o seu veículo de eternidade. Neste corpo de Luz, de cristal, de
diamante, vocês percebem a realidade, não filtrada pela vossa densidade. Esta vos
revela o plano de Deus e o coração de Deus, mas também o vosso plano e o vosso
coração para que materializem, e manifestem dentro mesmo da vossa densidade
dissociada, o vosso papel de Luz e a vossa função de Luz. Efusão, radiação, ativação.
Acolham.
O Concílio, que tem presidido a criação de Atlântida em 50.731 antes de Jesus Cristo,
terá outra vez lugar no momento certo, neste espaço triangular consagrado, ao
México. Isto vem. Isto não é para imediatamente, mas isto vos é anunciado de
maneira formal. Os novos códigos de Luz da humanidade, a fim de estabelecer as
novas regras de vida na nova dimensão, serão trazidos na semana que precede o 15
de Agosto, pelo próprio Arcanjo Metatron. Este começará à efusionar a sua Luz
dentro mesmo dos vossos espaços de relação e de ligação, entre 11:00 e 14:00,
durante as semanas e os dias que precedem o 8 de Agosto. Retornarei, quanto a
mim, em 8 de Agosto, a fim de dar-vos as diretivas a aplicarem, durante 7 dias, a fim
de permitir-vos realizar o trabalho de ancoragem, de aproximação e de manifestação
da Jerusalém Celestial, Yerushalaïm.
A Fonte revelar-se-á a vocês, como Presença, como Radiação, sob uma forma ou sob
outra, porque a Fonte nunca vos deixou, em toda a eternidade. A manifestação do
Pai, Abba, permitirvos-a compreender e realizar a união com o Pai, a fim de fazer
vossa a frase de Cristo: “Eu e o Pai somos Um”. Isto vem para vocês. Devem reforçar
em vocês, pela ancoragem da Luz no nível da nova lâmpada acendida hoje, a vossa
fé inabalável, a irradiação da vossa Luz mais perfeita. Nenhum elemento social,
nenhum elemento afetivo, nenhum elemento profissional, deve vir interromper este
trabalho. Realizaram, bem amados Soberanos da Luz, o trabalho de revelação da Luz
no vosso veículo físico. Resta-vos agora revela-la ao mundo, independentemente dos
obstáculos dos que têm medo. Devem irradiar e manifestar esta presença. O vosso
trabalho, agora, situa-se na revelação da Luz ao mundo.
Nada, preciso, absolutamente nada, poderá se opor a isso. Obviamente, forças ainda
não reveladas a Luz entrarão em resistência, dissidência e tentarão se opor. Não

poderão se opor porque a Luz não vem se opor, a Luz vem se estabelecer e em se
estabelecendo dissolve a Sombra na vossa densidade. Obviamente, certo número de
elementos essenciais, ligados a desconstrução desta Terra e aos seus modelos fora
de validade, manifestar-se-ão aos vossos olhos. Isso não tem nenhuma incidência e
nenhuma importância. O que vem procede e age pela Luz. Efusão. Radiação.
Acolhimento.
Assim, por conseguinte, para encerrar estes Casamentos Celestiais, preciso-vos que
retornarei então a dar-vos as instruções a realizarem no vosso veículo de eternidade,
no vosso veículo físico, no sábado 8 de Agosto de 2009, às 12:00. No entanto, e
devido mesmo ao encerramento desta primeira parte dos Casamentos Celestiais e o
seu cumprimento dentro de uma multidão de seres humanos, quero abrir com vocês
um espaço de discussão a fim de esclarecer o que deve ainda ser esclarecido, para
que vos juntem ao vosso veículo de eternidade porque esta é a verdade eterna, a
alegria eterna do Amor de Deus manifestado em vocês. Acolhemos agora os vossos
questionamentos.
Efusões de energias ULTRAVIOLETA - Arcanjo Miguel
Integração das Virtudes-décima primeira etapa
Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestiais. Bem amados filhos da Luz,
Mestres da Luz, Criadores da Luz, onde quer que estejam no mundo, tenho, uma vez
mais, a exprimir-vos a gratidão do conjunto da Luz. Não somente o Conclave, mas
também os Anjos, Arcanjos externos ao Conclave, as entidades e os Mestres da Luz
Autêntica agradecem-vos pelo trabalho que realizam em vós, por vós, e para os
vossos irmãos, bem como para o planeta. Como eu já vos disse e repeti, são
numerosos, a verificar e viver a Verdade dos vossos Casamentos Celestiais. Ao longo
de todas estas semanas do vosso tempo Terrestre, emiti-vos diversas vibrações e
diversos códigos de Luz destinados a despertar em vocês, no vosso Templo Interno e
a vossa maestria, a Verdade da transformação de Luz, em curso, da vossa
humanidade, neste sistema solar.
Em muito poucos dias, constatarão por vocês mesmos a realidade da dimensão da
Luz. A Fonte vem a vocês. A Fonte vem revelar-se dentro mesmo dos vossos corpos
sutis, dentro mesmo do vosso corpo de Eternidade. Gradualmente, nos momentos
que vêm, vão tomar consciência de certo número de elementos importantes ligados
a reativação da Luz original nas vossas estruturas. Pouco a pouco, durante estas
semanas, despertaram e ativaram diversas lâmpadas, diversas vibrações,
codificando o DNA e permitindo, em vocês, de revelar e descobrir os códigos da Luz
autêntica a fim de permitir-vos viver, em toda autenticidade, e em toda legalidade, a
vossa herança Divina. Perseveraram humildemente, em simplicidade, viver isso. Por
isso vocês possuem a nossa gratidão, de todos os que vivem para além da vossa
dimensão separada. A Fonte própria, pelo meu intermediário, atribui-vos doravante
a graça de realizar, a graça de verificar e viver a sua Presença na vossa consciência.
Hoje se estabelece em vós a décima primeira graça, a décima primeira estrela que
circunda a frente de Maria. Hoje se realiza em vocês a reunião em Unidade e na
Fonte pelo selo consagrado de Metatron que senta à direita do Pai, se abre em vocês

(de maneira indelével, de maneira verdadeira) o acesso ao vosso veículo
transdimensional. Numerosos dentre vocês, já desde algumas semanas do vosso
tempo Terrestre, têm a oportunidade de verificar a realidade dos meus propósitos, a
realidade das efusões, e vivem em sua Essência a realização da promessa. Isso é
agora. Vocês todos que têm trabalhado e que continuarão a trabalhar na última
etapa (a partir de hoje, etapa mais importante para o regresso da Luz neste mundo
dissociado), após terem escalado uma a uma às vibrações da Luz a fim de aceder a
esta etapa, vocês são hoje seres tornando-se Luz, tornando-se Unidade e Totalidade.
Chamei-vos, aí está, há várias semanas, Transmissores e Portadores de Luz. Chameivos Co-criadores da Luz. Hoje, e pelo selo do Arcanjo Metatron, e pela minha
Irradiação e minha Orientação, chamo-vos de a Luz recriada. Mais nada pode ser, de
agora em diante, obstáculo a vossa manifestação, ao estabelecimento da Luz, da
Verdade, da Unidade e ao regresso no povo galáctico, ao povo das estrelas. Isto
assina, de maneira visível, e cedo ao exterior de vocês, o fim do vosso isolamento, o
fim da vossa separação. Vós sabeis, e eu vos disse numerosas vezes, que venho
realizar a vontade do Pai. Isso acontece, e acontecerá cada vez mais, através de uma
desconstrução do conjunto das ilusões que vos mantiveram sob o seu jugo,
progressivamente dos milênios escoados. Isso, hoje, não há mais como existir.
Independentemente dos sofrimentos ainda existentes neste mundo, estes serão
transmutados pela realidade da Luz, pela revelação da Fonte e pela vontade da
Fonte. Contribuíram amplamente para estabelecer este novo reino. Contribuíram
amplamente para estabilizar a Luz nesta densidade, não apenas para vocês, mas,
sobretudo para o vosso planeta que vos acolhe. Este está agora em condições de
realizar o seu grande salto. Isto não é para imediatamente.
Isto é demora ainda um tempo. Vão cedo ter a revelação total do plano da Luz. A
revelação do plano da Luz prefigura, em vocês, o que eu já vos anunciei e que será
o anúncio feito por Maria. Vocês têm, ainda, momentos a viverem a fim de
aperfeiçoar, para lustrá-los e amplificar a Luz neste mundo. Hoje, pela ascensão que
realizaram no vosso próprio corpo, dentro mesmo desta dimensão, vão ativar o
último andar. Este corresponde à vibração da Luz estabelecida entre o vosso nariz e
onde crescem os vossos cabelos, no nível da fronte. Esta banda de Luz é um selo que
vos é aplicado pela Fonte a fim de permitir-vos viver a Unidade, dentro mesmo deste
mundo dissociado. Assim, nós, Conclave, assistidos dos Concílios e certas Ordens
espirituais, e na presença da divina Mãe e da Fonte, só efusionamos em vós este
último selo na pressão da radiação ultravioleta, dentro mesmo do Espírito Santo.
Efusão.
...Efusão de Energia...
Assim, durante as duas últimas semanas do vosso tempo Terrestre, fornecemos a
vocês, as chaves do contato entre o vosso corpo físico, vossos corpos de
manifestação nesta densidade dissociada e o vosso veículo que eu chame
supralumínico. Hoje, imprimimos em vocês, a marca da Luz após ter construído as
vossas novas fundações no vosso peito, no vosso coração, após ter permitido o
impulso da Luz, a fim de ativar as novas lâmpadas em vocês. Aí estão vocês hoje, no
limiar de uma nova Unidade, realizada nas vossas estruturas dissociadas como nos
vossos veículos supralumínicos. Isso faz de vocês, a partir de hoje, os ungidos do

Senhor. Não vos preocupem com os vossos irmãos que não conhecem ainda a face
do Pai. A hora deles virá. Os Casamentos deles estão simplesmente atrasados
algumas semanas. Ninguém que pertença à Luz autêntica será deixada de fora. A
Verdade, a paz, a Glória, a humildade é-vos revelada, hoje, pela integração da
Unidade nesta banda de vibração entre o vosso nariz e a em cima da vossa fronte.
Uma vez mais, tornam-vos, pela impressão deste selo em vocês, os ungidos do
Senhor mas, sobretudo, capazes de estar e de residir na Luz da Fonte,
independentemente das circunstâncias da vida sobre esta Terra. Esta, como sabem,
deve passar por períodos de desconstrução essencial em que as ilusões, os jogos de
poder devem desaparecer completamente. Todo o que vos mantinha na separação,
no sofrimento, na ilusão, é chamado agora, a uma dissolução total. A presença da
vibração da Fonte no vosso peito, a presença da vibração da Fonte imprimida pelo
selo Metatrônico no nível da vossa fronte e do vosso nariz, permite estabelecê-los na
Luz divina, independentemente das circunstâncias das vossas vidas. Esta décima
primeira etapa dos vossos Casamentos Celestiais realiza em vocês, a junção da
horizontalidade e verticalidade. Os antagonismos, as oposições dissolvem-se e
dissolverão cada vez mais rapidamente. É-vos pedido que continuem a estarem
centrados nesta Luz, na vossa mestria e no vosso abandono total ao Pai e a Fonte.
Concordando com a Luz, nada, absolutamente nada de contrário à Luz pode
acontecer a vocês. Não julguem o que chega a vocês, porque isso não pertence nem
à Sombra, nem a uma remuneração, mas isso pertence, realmente, ao
estabelecimento da Fonte em vocês, ao fim do vosso isolamento, a vossa reconexão
ao Mundo Galáctico e a Fraternidade Galáctica. O conjunto dos vossos irmãos de Luz
(povos das estrelas, povos da intraterra, povos dos Mestres do Tempo) serão visíveis
muito cedo, não ao vosso olhar interno, mas a vossa vista mais simples. A revelação
está acontecendo. Entram na última etapa desta revelação. Esta revelação vai ser
para vocês, o estabelecimento da Alegria, o estabelecimento da Verdade, o
estabelecimento da pureza e da compreensão do que vocês são, inteiramente e em
Verdade. As experiências do que são vai multiplicar-se à vossa vontade. Como eu já
disse, vocês são seres infinitos, seres de Luz que têm escolhido o sacrifício da Luz a
fim de viver nesta densidade, a fim de crescer em Luz e, no momento certo, revelar a
Luz que são. Este momento está aí, agora. A Fonte revela-se a vocês em alguns dias
do vosso tempo Terrestre. Isso não assinala o fim.
Isso assinala efetivamente o início da alegria, o início da Alegria inefável que nunca
nenhum dentre vocês tenha vivido e, isto, viverão dentro de uma comunidade de
várias dezenas de milhões de pessoas neste planeta. Terão, então, o cargo de
irradiar esta Luz sobre o conjunto da humanidade, não por qualquer vontade, não
por qualquer poder, mas simplesmente acolhendo e sendo isto. O Pai, a Fonte,
revela-vos, neste momento mesmo, a sua Radiação e a sua Presença. Aceitando-o,
revelam-vos à vos mesmos. Não há mais lugar para a hesitação, não há mais lugar
para a interrogação, uma vez mais, mas há lugar para a alegria. Efusão da radiação
ultravioleta, efusão da radiação do Espírito Santo, dentro mesmo da presença da
Fonte.
...Efusão de Energia...

Entram, de agora em diante, em gestação com o vosso planeta para que este
desabroche, literalmente, na sua nova dimensão. A vossa Terra constrói a sua veste
de Luz em outra dimensão, onde poderão estabelecer-vos na paz eterna, na Verdade
eterna, conectados a todas as outras dimensões do Amor e da Criação.
Isto esta a caminho, agora, para o vosso planeta. Vocês, que realizam estes
Casamentos Celestiais, precederam e permitiram que isto fosse criado. Sejam
agradecidos pela Eternidade. Centrando-vos, levando a vossa atenção sobre o vosso
coração e sobre a banda de freqüência luminosa que existe entre o vosso nariz e a
vossa fronte, a parte superior da fronte, vocês chamam a Fonte, manifesta em vocês
a Fonte e comunicam com o Pai. Esta comunicação, que vos ocultaram pelo vosso
sacrifício, é de agora em diante, terminada. Cada um dentre vocês é, doravante, apto
a comungar e comunicar com a Eternidade. O vosso veículo supralumínico retornará
em manifestação e aproximar-se-á da vossa dimensão, cada vez mais. Alguns dentre
vocês têm já a oportunidade de lá transferir a sua consciência e de explorar certos
mundos, certas manifestações. Tornar-se-ão cada vez mais numerosos a viver estes
momentos e encontrar-se nestes veículos de eternidade.
Ser-vos-á possível, em pouco tempo, aceder à nova dimensão da Terra em criação, a
fim de trazer de lá a vossa pedra de fundação, de lá manifestar a vossa Presença,
vossa Radiação e o vosso desejo. A era da separação definitivamente acabou. Não
vos preocupem, ainda menos que antes com as desconstruções deste mundo. Estas,
bem como eu vos anunciei, se amplificam e se amplificarão a cada dia. O vosso céu
altera-se de maneira forte, vê-lo-ão com os vossos olhos de carne. Isto não está em
dez anos. Isto não está num ano, mas isto é agora e daqui em diante. Não se trata de
uma vã promessa. Eu executo a Vontade da Fonte. Executamos, muito ao nosso
nível, a Vontade da Fonte. Esta doravante évos revelada e desvendada igualmente
sob forma visual assim como sob a forma de sonhos, assim como sob a forma de
sentidos, e sob a forma de evidências. Há numerosos canais para revelar, em vocês,
o plano da Fonte. Este vai se estender e manifestar-se a vocês, inteiramente, nos
dias que vêm. Assim decidiu a Fonte.
Em resposta à vossa alegria e o vosso impulso, em resposta à vossa resposta do
nosso pedido, vocês que vivem estes Casamentos Celestiais, sejam felizes. Eles se
realizam, em Luz e Verdade, dentro mesmo da vossa densidade. Os sinais são já
perceptíveis ao interior dos vossos corpos, mas isso se tornará muito rapidamente
perceptível, agora, dentro mesmo da vossa sociedade, dentro mesmo dos vossos
meios de comunicação social. Não pode ser diferentemente. Preparem-vos à
humildade. Preparem-vos à simplicidade. Preparem-vos à Irradiação sublime da
Fonte e acolham. Efusão.
...Efusão...
Compreenderão e viverão, em muito poucos dias, o encantamento da Luz, a
felicidade eterna da Luz. A Fonte assim decidiu. Estes momentos que vivem são
momentos únicos na vossa história de alma e na história deste mundo e na história
da Eternidade. Bem amados Soberanos e Criadores da Luz, literalmente, ganharam o
vosso Céu, literalmente, ganharam o vosso lugar na Fraternidade Galáctica. Restavos, agora, na vossa linguagem, dobrar as vossas mangas e trabalhar cada vez mais

na efusão da Luz. Satisfaçam-vos em ser, satisfaçam-vos em viver a Fonte, viver a
Alegria, em viver o presente. O resto se estabelecerá por si mesmo. Não tenham
nenhuma dúvida a manter. Não tenham nenhum medo a projetar porque, uma vez
mais, bem como eu disse, a Luz é inteligente. A Fonte
mais ainda. Ela conhece-vos, pessoal e individualmente, de toda a eternidade. Ela se
estabelece em vocês, marcando-vos a fronte, fazendo de vocês seres filiados à Luz, a
bondade, ao Amor e à Verdade. As dúvidas que assaltavam ainda alguns dentre
vocês, a certos momentos, se afastarão de vocês devido à beleza que verão.
O vosso céu se altera. A vossa Terra se altera. Vocês mesmos, transformam-vos a fim
de viver a eternidade no vosso corpo supralumínico. Isto está longe de ser uma
ilusão para os que o vivem já e isto é uma promessa de pura felicidade para os
dentre vocês que não o vivem ainda. Não há atraso para isto. Há apenas construção
que se acaba, que se acaba e que se completa. A impressão da Fonte em vocês,
confortá-los-á na realidade do vosso veículo transdimensional. Este se manifestará a
vocês cada vez mais, bem como eu disse.
O trabalho que vai se realizar durante esta semana deve permitir centrar a vossa
consciência nesta banda de vibração e de freqüência situada acima do vosso nariz
até a raiz da vossa fronte. A efusão da radiação ultravioleta, acoplada à efusão do
Espírito Santo e na manifestação da Fonte, continuará a realizar-se entre 12:00 e
13:00 do vosso relógio, no momento em que o sol sobe.
Esta hora é uma convenção desejada pela Fonte. Não corresponde completamente
ao zênite, obviamente, ainda que eu tenha chamado assim porque não se trata do
zênite solar, mas do zênite da Fonte e o zênite da Fonte decide e decreta ela própria
o momento, ainda que o sol seja o seu agente. Assim, durante esta semana, entre
12:00 e 13:00 penetrarão, cada vez mais, no arcano do plano da Fonte. Viverão
manifestações vibratórias intensas e bonitas. Esta Luz, que se manifesta em vocês,
confortá-los-á nas escolhas que fizeram: o da beleza e da Verdade, o da vossa
Eternidade, esta semana que vai se escoar, até a nossa última efusão dos
Casamentos Celestiais (mas que, no entanto, estará longe de ser a minha última
efusão porque retornarei, bem como eu vos disse, para a minha festa, mas também
para a festa de Maria, para duas outras etapas essenciais do plano da Luz porque
nessa época numerosas coisas ter-se-ão passado sobre esta Terra, de maneira
visível e invisível). Numerosas coisas terão sido reveladas à humanidade, estupefata
do que foi-lhe escondido durante tanto e tanto tempo. A Sombra não pode mais
interferir. Não pode mais se opor. Deteriorou-se do seu papel de oponente. O Pai, a
Fonte, na sua grande indulgência, propôs às forças da Sombra a rendição na Luz.
Estas, em grande parte, aceitaram. Assim, só as Sombras humanas persistem em
certos movimentos e certas resistências que continuarão, ainda, algum tempo. No
entanto, isso não deve afetar-vos porque o plano vai revelar-se a vocês da mesma
maneira que o vosso veículo multidimensional é revelado a vocês. Assim, pedimovos, sempre mais numerosos a participar nesta tripla efusão, entre 12:00 e 13:00,
durante esta semana.
Reencontrar-nos-emos da mesma maneira, no Domingo da vossa próxima semana
às 12:00, hora francesa, 7:00 am (horário de Brasília) . Efusão da radiação
ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte.

...Efusão de energia...
Eu não abrirei esta noite um espaço de perguntas. Prefiro deixar, assim como me
pediu a Fonte, um espaço preenchido da Radiação da Fonte, a fim de concluir esta
décima primeira etapa e preparar-vos ao que vem durante esta semana que assinala
o regresso da Luz dentro mesmo da manifestação tangível.
...Efusão de Energia...
Bem amados Soberanos e Criadores da Luz, deixo-vos viver, no silêncio total, o fim
desta efusão do vosso décimo primeiro Casamento Celestial. Sejam preenchidos da
graça da Unidade, da graça da Verdade e da graça do Amor. Eu Sou Miguel, Príncipe
e Regente das Milícias Celestiais, e digo-vos até a próxima semana do vosso tempo.
Sejam abençoados e acolhidos. Compartilhamos estas informações em toda
transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja divulgá-lo, reproduza
a integralidade do texto e cite sua
fonte: www.autresdimensions.com.
Tradução para o Português-Aline Codognotto
Efusões de energias ULTRAVIOLETA - Integração das virtudes- décima etapa
Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestiais. Bem amados filhos da Luz,
bem amados Soberanos da Luz, acolho-vos, como vocês me acolhem. Chegam, a
partir de hoje, nas três últimas etapas muito importantes dos vossos Casamentos
Celestiais. Através destas três últimas etapas vai ser realizada, de maneira
progressiva e intensiva, a realidade, na vossa dimensão, da totalidade da
reunificação com o vosso veículo multidimensional. E será do mesmo modo para o
vosso veículo que vos permite viver: a Terra. As condições requeridas ao processo da
reunificação doravante são realizadas. Durante este período que se abre hoje,
numerosos fenômenos vão acontecer nas vossas estruturas, como nas estruturas da
Terra e no conjunto deste sistema solar. Antes de retornar aos detalhes disso,
transmito-vos, em nome do Conclave, a nossa mais profunda gratidão por ter
acompanhado, sempre mais numerosos, este regresso à Unificação. Efusão.
...Efusão de Energia...
Bem amados Co-criadores da Luz, bem amados Portadores de Luz, pelo trabalho
realizado durante as semanas precedentes do vosso tempo Terrestre, vocês
trabalharam para que se estabeleça, nesta densidade, a Verdade da Unidade da Luz.
Hoje, e agora, realiza-se, de maneira concreta, a Unicidade das vossas
manifestações. Vocês retornam, por conseguinte, progressivamente, à vossa
Unidade. A Unidade juntou-se a vocês no processo de fusão dos Casamentos.
Reencontram hoje, a Unidade e a Eternidade dentro mesmo deste mundo dividido,
dentro mesmo deste mundo em fim. O vosso mundo vai enfrentar, de agora em
diante, a dissolução da Sombra. Isto é agora. Isto não se fará num dia, mas, no

entanto, a obra da Luz começa, certa e praticamente, hoje. Neste sentido, é-nos
autorizado, a nós, Conclaves, manifestar a pressão da radiação ultravioleta, também
não unicamente durante estes períodos de 72 minutos, cada semana, mas dentro
mesmo de cada um dos vossos dias durante o período que corresponde à efusão do
Espírito Santo, entre 12 horas e 13 horas do vosso relógio, no lugar onde vivem. O
que significa que a Terra, a partir de hoje, e a partir deste momento, viverá, cada
dia, à cada hora precisa em que o sol está ao zênite, a efusão da radiação de
ultravioleta. Isso significa também que a comunicação e a junção da radiação solar e
a radiação Terrestre é hoje realizada a fim de concluir e aperfeiçoar a obra da
Unidade neste mundo que, a partir de hoje, volta à influência da Unidade e da
destruição da dualidade. Isto está presente em vocês.
Isto está presente à superfície deste mundo. Isto está presente nos invólucros sutis
da vossa alma em encarnação, mas também neste planeta. A plena efusão da
radiação do sol central que retransmitimos para vocês fica, por conseguinte
permanentemente ativa sobre uma parte de território precisa da Terra. Pouco a
pouco, progressivamente dos dias que os separam ainda do fim destes Casamentos
Celestiais, esta parte horária se alargará até envolver, pouco antes do fim da vossa
efusão dos Casamentos Celestiais, a metade do território Terrestre exposto face ao
sol. Esta decisão, desejada o mais elevadamente possível, é agora efetiva. Há, por
conseguinte, um alargamento, no sentido próprio assim como no sentido figurado,
da influência da radiação ultravioleta, também não uma vez por semana, mas, real e
concretamente, sobre uma parte horária e uma parte de território de uma hora
durante esta primeira semana das 3 últimas efusões. Isto permitirá ajustar o melhor
possível o vosso estado vibratório a fim de prepará-los mutuamente a algo
grandioso.
Hoje se ativa em vós a 10.a lâmpada, esta vos corresponde a um ponto de vibração
situado ao nível do vosso nariz, em relação e acoplamento vibratório, de acordo com
a lemniscata, com o vosso coração. Isto realiza em vocês, pelo intermédio da
pressão da radiação ultravioleta, a possibilidade da reunificação. Esta 10.a lâmpada
corresponde também ao 10.o fio do vosso DNA. A vossa construção termina-se na
Luz e durante as semanas que se escoarão. Numerosos fenômenos vão instaurar-se
e permitir-vos-ão realmente compreender e viver a Verdade da pressão da radiação
ultravioleta, também não somente ao nível das vibrações percebidas e recebidas nas
vossas estruturas, nas vossas lâmpadas essenciais mas, tão no nível da vossa
consciência que começarão, pouco a pouco, à se livrar desta realidade dissociada,
deste corpo dissociado, para penetrar de maneira temporária na sua Eternidade, a
fim de experimentar, de viver e compreender a realidade do vosso corpo de
Eternidade e de Imortalidade. Isto é agora. No entanto, não quero dizer, por aí, que
o fim da vossa dimensão chegou. Mas isto está a caminho.
Entram de maneira formal nos tempos que eu qualificaria de ultra reduzidos. Cada
dia e cada respiração da vossa vida nesta densidade deve permitir-vos realizar a
revolução da vossa consciência a fim de cortar, de maneira irrevogável, as relações
que vos uniam ainda aos antigos modos de funcionamento. Hoje, têm de fazer a
aprendizagem, nas semanas que vêm, também, da noção mais nobre do serviço, da
versão mais nobre do Karma Yoga que vai consistir a cortá-los e a liberá-los de tudo

o que unia-vos e retinha-vos no antigo mundo e antigas estruturas. A partir de hoje
isso não é mais um conceito, mas torna-se uma
realidade: o antigo e novo coexistem de maneira muito mais tangível, muito mais
evidente, muito mais palpável.
Durante este período que separa-vos do fim da minha Presença, como radiação
neste sistema solar, vão construir e estabelecer as pontes de comunicação
consciente com a totalidade das manifestações da 5.a dimensão. Isto inclui
igualmente o vosso veículo de Eternidade ou de Imortalidade, os intraterrestres,
extra-Terrestres, ultra-Terrestres e as dimensões de longe superiores a estas. Vão
provar, vão comunicar, vão entrar em relação com o que até atualmente, vos era
escondido e ocultado. Isto será uma grande ajuda no estabelecimento da vossa
certeza. Isto é tornado possível pela ativação desta 10.a lâmpada chamada também
12.o corpo ou corpos de reunificação da vossa Divindade, corpos de reunificação à
Unidade. Pela ativação deste ponto de vibração e pela colocada desta nova lâmpada
nas vossas estruturas, torna-se possível a comunicação entre o vosso mundo
dissociado e os mundos unificados superiores a vocês, isso, em vocês e dentro
mesmo deste planeta.
Não vos surpreendam se as manifestações luminosas, se as manifestações de outros
planos dimensionais além desse (com órgãos da natureza de 3.a dimensão unificada
ou sob a forma de hologramas da Luz pura e passagem dimensional temporal),
começam a aparecer nos vossos céus, na vossa consciência e manifestam-se, de
agora em diante, ao conjunto da vossa Humanidade. Este momento,hoje, assinala a
abertura de uma porta essencial que é a do regresso à Unidade, dentro mesmo deste
mundo dissociado. Após terem percebido, de maneira audível, o som “si”, após terem
tentado estabelecer e continuar a estabelecer, nas semanas que vêm, o silêncio
interno, após terem (para alguns dentre vocês) penetrado o veículo de Eternidade,
vão penetrar, agora, nos espaços multidimensionais, dentro mesmo da vossa Terra e
da vossa vida. As manifestações dos mundos Angélicos tornar-se-ão cada vez mais
evidentes à medida que os dias passarem. Isto não poderá ser escondido por muito
mais tempo pelo grupo dos que controlam, ou tentam controlar, as vossas vidas e as
vossas evoluções.
O regresso à vossa Unificação por intermédio da ativação da 10.a lâmpada, na vossa
consciência em via de Unificação, na consciência da Terra em via de Unificação,
permite estabelecer a Verdade, restabelecer a conformidade e deixar a Luz
inteligente, criadora, agir no vosso mundo. Neste sentido, a desconstrução
anunciada, e em manifestação desde o início do vosso ano, de agora em diante
retorna em plenitude absoluta. Residam no serviço. Residam no karma yoga, na
resolução dos vossos nós, na resolução consciente dos vossos obstáculos e, assim,
penetrarão em estado de Alegria, na morada da Imortalidade, penetrarão no estado
de liberação nas moradas da Unidade. No entanto, permanecerão ainda nesta
dimensão a fim de assentar a nova vida no coração. Isso é o vosso caminho, vocês,
as dezenas de milhões de seres humanos que participaram, de maneira eficiente, a
esta radiação. Não esqueçam que, agora, a cada fração horária de 12 para 13 horas,
durando, por conseguinte 60 minutos, terão a conjunção do Espírito Santo com a
efusão ultravioleta durante esta semana. Isto é, por conseguinte uma semana
importante para a vossa evolução e o vosso futuro. Efusão da radiação

ultravioleta.
...Efusão de energia...
Durante os dias e as semanas que vêm eu afirmarei cada vez mais a minha Presença
e a minha Radiação nas vossas estruturas. Tornar-me-ei, para vocês que aceitaram
entregar a vossa liberdade e o vosso livre árbitro em abandono à Luz e à Verdade da
Luz, cada vez mais afirmativo na minha efusão, na minha Radiação, na minha
Presença, a fim de vos conformar, a fim de vos formatar as vontades do Pai, às
vontades da Luz. Isso é a vossa escolha. Isso é a vossa Verdade. Isso é a vossa
grande liberdade como seres de Luz. A partir de hoje, eu imprimo em vós, a
lemniscata que reúne vosso chakra do coração e a lâmpada do nariz, a capacidade
de receber a minha vibração, de receber a minha Presença na Verdade, em Unidade.
Efusão da radiação ultravioleta e colocada em ação e ressonância, em vós, da
lemniscata consagrada que une o chakra do coração e a 10.a lâmpada.
...Efusão de energia...
Preciso, bem amados Soberanos da Luz e criadores da Luz, que a ativação desta
lemniscata sagrada deve fazer de vocês seres que evoluem no silêncio das palavras
porque as palavras que pronunciarão deverão ser imprimidas de toda a sabedoria
possível. Tornam-se responsáveis pelas vossas próprias criações. O que vocês
chamarão, manifestar-se-á de maneira inegável. Se falam em amor, o amor
manifestar-se-á, se falam em divisão a divisão manifestar-se-á. Não pode ser
diferentemente na via da reunificação. Peço-vos por conseguinte, urgentemente,
para abandonar, de maneira irrevogável e definitiva, os jogos das palavras e os
jogos do ego.
Devem penetrar, inteiramente, no serviço de uns aos outros e o karma yoga que vos
permitirá apagar em vocês todas as conseqüências nefastas que tiveram
empreendido nos mundos dissociados. Lá se encontra a via e a solução que vos
permite viver, o melhor possível na Luz, na Verdade e na paz, nas efusões
ultravioletas ocorrendo cada meio-dia durante esta semana. Não esqueçam que são
de agora em diante, Co-criadores, inventores da Luz, mas também os inventores do
vosso próprio destino e da vossa própria vida, inteiramente. Isto é uma
responsabilidade. Isto é um dever. Isto é a vossa liberdade. Implica, em um esforço
de vossa parte a cada momento e a cada respiração a fim de controlar a onda dos
vossos pensamentos, a onda das vossas emoções, a fim de tê-los em linha reta com
o Espírito. Não podem participar da Luz e continuar a jogar o jogo da Sombra.
Devem fazer crescer em vocês a lemniscata consagrada, esta comunicação que eu
estabeleci com vocês, a título individual e coletivo, a partir de hoje. Efusão da
radiação ultravioleta no silêncio.
...Efusão de energia...
A maneira mais rápida e mais eficiente de fazer ressoar, e entrar em manifestação, a
lemniscata consagrada (da minha comunicação com vocês), consiste em focalizar a
vossa consciência sobre a vossa lâmpada cardíaca, inicialmente, focalizar a vossa

consciência, subsequentemente, sobre a 10.a lâmpada ao nível do vosso nariz e
seguidamente estabelecer a conexão entre a vossa língua e o vosso palato que
estabelece assim a ressonância e a colocada em vibração da lemniscata sagrada.
Isto será realizado ao vosso ritmo, e de maneira preferencial durante a efusão de
ultravioleta, cada dia desta semana. Quanto mais numerosos a realizar, mais
poderemos baixar as vibrações do nosso plano de Luz até o vosso mundo a fim de
fertilizar, a fim de penetrá-lo e a fim de começar sobre uma escala muito mais vasta,
planetária, o conjunto da vossa desconstrução. Contamos com vocês. Nós vos
amamos. Participamos, por vosso pleno acordo, ao estabelecimento e a
concretização da Verdade neste mundo.
Não sejam agitados de modo algum pelo que passar-se-á ao redor de vocês. Quanto
mais voltarem-se para a ressonância com a lemniscata consagrada, mais estarão na
paz, na Verdade, na Alegria, na Unidade e não poderão, em caso algum, ser afetados
pelas diversas radiações emitidas pelo cosmos, pelo sol e pela reação de medo dos
seres humanos. Nada poderá afetar-vos. Nada poderá perturbar-vos na vibração da
Unidade, na vibração da Unificação pela lemniscata sagrada. Bem amados criadores
da Luz, vocês estão hoje em um momento decisivo histórico nas vossas relações e
nas vossas comunicações com a Luz. Hoje, é-vos autorizado de revelar o Pai, no
sentido mais o arquetípico e mais unitário de sua definição. A Fonte das Fontes, a
Verdade da Fonte e a Luz da Fonte retornam em ressonância, de agora em diante,
com vocês, sem intermediários. Permitiram isso pelo vosso trabalho. Sejam
eternamente agradecidos. Recebam por isto, a nossa gratidão mais absoluta.
...Efusão de energia...
Nós, Conclaves, pedimo-vos urgente, e, sobretudo durante esta primeira semana das
três últimas semanas, para encontrar o tempo, a oportunidade da presença à vossa
Presença, a cada dia, de 12 horas às 13 horas, na hora do vosso relógio. Isto
permitirá reforçar, o melhor possível e o mais exatamente possível, a vibração da
Luz, a vibração da lemniscata consagrada, da Presença da Fonte das Fontes.
Contamos com vocês, mas sabemos, por adiantamento, que realizarão este trabalho,
conosco a cada dia. Isto é extremamente importante de ser realizado agora, a fim de
permitir o que deve ocorrer no fim dos vossos Casamentos Celestiais. Temos
confiança na vossa Unidade, na vossa Vontade de Bem e na vossa abertura de
coração, a fim de participar, de maneira solene, ao estabelecimento da divulgação da
Fonte da Fonte na vossa densidade dissociada. Recebam, uma vez mais, toda a nossa
gratidão e a efusão da radiação ultravioleta.
...Efusão de energia...
A ativação da lemniscata sagrada, a sua colocada em vibração, em serviço e
emissão, desenvolverá, durante as semanas do fim dos vossos Casamentos
Celestiais, a certeza do contacto com a Fonte. Isto está para além da fé. Isto está
para além da crença, mas participa da indestrutível revelação da Presença da Fonte,
na vossa densidade, como consciência, como vibração, como Verdade, tanto como
em Unidade. Efusão.
...Efusão de energia...

O início do estabelecimento desta vibração, a lemniscata consagrada, permitir-vosa
tomar consciência, através do karma yoga, em vocês, das últimas zonas de Sombra
devendo ser evacuadas, imperativamente, durante as 3 próximas semanas. O que
colocarão na Luz ser-vos-á perdoado instantaneamente devido à presença da Fonte
em vocês. Convém, por conseguinte olhar com honestidade, olhar com lucidez, olhar
com integridade o que deve ser evacuado das vossas estruturas de Luz. A ajuda da
Fonte permitirá realizar isso (a partir do momento onde são honestos com você
mesmo), de maneira extremamente simples, vibratória e sem sofrimento. No
entanto, é necessário aceitar separar-vos das zonas de Sombra, separar-vos do que
vos serviu para defender-se na dualidade. Não há mais espaço para isso, de agora
em diante.
Vocês são seres de Luz. São os criadores da Luz e, neste sentido, a Sombra não pode
mais coexistir em vocês, existir em vocês ou manifestar-se em vocês, através de
todas as relações que estabelecem. Além disso, o estabelecimento e a consciência da
vibração da lemniscata consagrada permitirá, em vocês encarar, literalmente, todas
as desconstruções possíveis ou mesmo inimagináveis nesta densidade, na paz, na
Alegria do Samadhi, na Alegria da paz e na Alegria da eternidade. Isto é a garantia
da vossa integridade, na condição de que estejam em honestidade no que diz
respeito a você mesmo e no que diz respeito a todos os outros. Não pode ser
diferentemente. Efusão da radiação.
...Efusão de energia...
Bem amados Soberanos e criadores da Luz, a nossa próxima reunião que verá a
intensificação dos períodos de radiação ultravioleta acontecerá no Domingo da vossa
semana próxima, às 22 horas do vosso relógio, no vosso país, a França. (17horas no
horário de Brasília) Devo agora abrir um espaço de respostas às perguntas. Assim,
os que seguem de maneira assídua as radiações ultravioletas poderão recolher ainda
respostas às suas interrogações bem legítimas em relação ao que vivem.
Pergunta: o veículo de Luz que está no sol corresponde ao Grande Eu? A pergunta
que eu retorno a você é: o que chamam de Grande Eu? O grande Ser de cada um?
Vocês são constituídos, seres humanos, de corpo/alma/Espírito, nesta densidade.
Vivem no corpo e a personalidade. Entrar em contato com a sua alma já é uma
abertura a um certo grau de Luz. Quando a abertura à alma torna-se completa,
manifesta-se a abertura face ao Espírito. Vocês têm uma constituição de trindade. A
trindade, no vosso mundo dissociado, como nos multiuniversos, nas multidimensões,
evolui sempre de acordo com este modo trinitário por razões extremamente
precisas. Assim, falar do Grande Eu em oposição ao Pequeno Eu, é o reflexo da vossa
dualidade. Eu prefiro que evoquem o nome e as palavras seguintes: a personalidade,
a alma e o Espírito. O veículo multidimensional (que este seja um veículo de Luz, um
veículo de cristal, um veículo de diamante ou um veículo de Luz triangular) pertence
a outras dimensões que não correspondem absolutamente às conhecidas na vossa
densidade. A faísca divina que habita em vocês, não é nada além do mínimo
colocado em vocês. O máximo da Luz que é o que vocês são é o vosso veículo
multidimensional. Este não pode, em caso algum, ser equiparado que chamariam de
o Grande Eu, ou o Eu, porque está bem além disso, bem além da manifestação

tangível, mesmo, do maior Samadhi possível obtido na vossa densidade. A passagem
da vossa consciência, de maneira efêmera e seguidamente, um dia definitivamente,
neste veículo de Eternidade, fará de vocês seres de pura Luz não tendo mais
nenhuma concepção nem nenhuma lembrança deste que foi o Eu, o Ser, o Pequeno
eu ou Grande eu. Trata-se, por conseguinte, de um referencial e de um nível de
consciência, até agora, que não foi experimentado a não ser por alguns seres, em
nível de humanidade. Não há então, nenhuma coisa possível a ser dita sobre isto, a
não ser vivê-lo. Nenhuma abordagem mental, nenhuma abordagem intelectual
poderá servir-vos para definir ou compreender o que são estes veículos. Só ele
vivido na experiência dir-vos-á, mas, em caso algum, nas vossas concepções mentais
ou nas vossas tentativas de compreensão na vossa dualidade.
Pergunta: O que você chama de ultraterrestres?
Isso faz menção a definições temporais que não saberiam compreender, mesmo pela
Luz. Os ultra-Terrestres, tentando empregar palavras das vossas linguagens,
correspondem à visitantes chamados temporais. Isso excede largamente o que vos é
permissível compreender e assimilar através dos planos multidimensionais e
multiuniversos. Os viajantes temporais não são vocês num outro momento, mas são
seres que têm excedido todo o antropomorfismo e são capazes de deslocar-se nas
tramas do tempo, assim como nos vossos mundos dissociados e nos diferentes
tempos do Pai e da Fonte. Os ultra-Terrestres são chamados assim por referência ao
controle do tempo.
Pergunta: A hierarquia Arcangélica faz parte desses ultra-terrestres?
Não. Os ultra-Terrestres evoluem sobre planos multidimensionais que não são nem
superiores nem inferiores a nós. Simplesmente, o seu plano multidimensional e as
etapas dimensionais dos seus seres fazem que estes tenham escapado, de maneira
lógica e luminosa, à trama das multidimensões. Trata-se de outro processo, de outro
cenário evolutivo que correm o risco de encontrar nos vossos processos
ascendentes, nos vossos processos de Unificação que viverão de agora em diante. O
encontro sendo possível igualmente quando chegarem os vossos momentos de vida
nos veículos de Luz, dos veículos de cristal, os veículos de diamante ou os veículos
de Luz triangular.
Pergunta: Ao que você fazia referência evocando as diferentes manifestações dos
mundos Angélicos?
Faço referência ao que eu chamaria, na vossa linguagem, de os Anjos ou as
Consciências dos elementos. Faço referência ao que chamariam, na vossa
consciência e na vossa linguagem, o contato visual, vibratório com o Arcanjos, com
os mundos Angélicos, com os Anjos do Senhor, com as embarcações de Luz, com os
seres ultra-Terrestres intemporais, mas também com as formas de vida que evoluem
fora dos vossos campos de percepção habituais. Pela ativação deste corpo de
reunificação, chamado 10.a lâmpada ou 12.o corpo, serão permitidos a retornar em
manifestação com outras consciências que evoluem, até atualmente, sobre planos
dissociados dos seus. Vão juntar-se aos mundos de Unificação, através da ativação
da lemniscata consagrada.

Pergunta: Qual é a relação colocada entre a função desta lemniscata e o fato de pôr
a língua sobre o palato?
Isto permite, simplesmente, realizar a união do chakra do coração com esta nova
lâmpada. Acendem, em algum lugar aqui, o que chamariam na vossa linguagem, de
um interruptor. Ligam, no sentido vibratório, a comunicação entre o vosso coração e
as outras dimensões. A ativação do vosso coração, como fundação da vossa nova
vida, é realizada, pela maior parte dentre vocês, desde o início das efusões da
radiação ultravioleta. Hoje, é-vos pedido que ponham em serviço, não só as
fundações mas as construções desta casa. Pelo intermediário dos diferentes corpos
dos quais falei durante as 8ºs e 9º efusões, em especial a nível da ativação do som
“si”, em especial através da ativação do silêncio interno pelo intermédio do que foi
chamado 8.a e 9.a lâmpada (ou ainda 10.o e 9.o corpo), torna-se possível a
construção da vossa nova Eternidade e da vossa nova vida. Isto foi realizado, até
atualmente, por sons ou o silêncio que se estabelecem em vocês, natural e
espontaneamente, quando as vossas vibrações permitem-no. Hoje, o fato de pôr em
contacto a vossa língua com o vosso palato, permite pôr em comunicação o vosso
coração finalmente despertado e as vibrações que penetram até vocês pela efusão
ultravioleta, pela radiação solar na vossa Terra. Isto concretiza e atualiza a realidade
deste contato.
Pergunta: O ponto de cruzamento desta lemniscata encontra-se no nível da
garganta?
Não. Encontra-se ligeiramente mais abaixo. Encontra-se no nível do que chamam
corpos da radiação do Divino, ao nível do vosso timo. No entanto, a ativação desta
lemniscata põe certamente em vibração, também, o que foi chamado de a 9.a
lâmpada no nível da garganta.
Pergunta: Há um sentido de rotação específica na atividade desta lemniscata?
A rotação faz-se nos dois sentidos, ao mesmo tempo. A colocada em vibração evolui
através de um triplo movimento dentro desta lemniscata: um movimento que vai da
parte superior a inferior e ascendente, girando e oscilando alternativamente nos dois
sentidos, acoplado a uma vibração que vai, ela, da totalidade desta lemniscata,
numa vibração antero-posterior e posterior anterior. No entanto, isto são palavras.
Satisfaçam-se em ativar os 3 pontos de consciência que nomeei-vos através da
língua, através do chakra do coração e através da lâmpada nova no nível do nariz.
Isto permitirá ativar, a vibração e o movimento e perceberão então os componentes.
Vocês não têm que cria-los vocês mesmos, mas eles se instalam automaticamente a
partir do momento em que a vossa consciência focaliza-se na ordem dada sobre os 3
pontos.
Pergunta: As crianças que vão nascer já têm integradas estas vibrações?
Não podemos generalizar. Alguns deles sim, são já mutantes da Luz. Outros, não,
decidiram experimentar a criação de um ciclo, de novo, de 3.a dimensão dissociada.
Eu aproveito para repetir que cada ser humano e cada consciência encarnada

atualmente sobre a Terra está em seu lugar e tem o seu papel, independentemente
da sua idade, qualquer que seja a sua situação, independentemente do seu ofício ou
da sua ausência de ofício, qualquer que seja a sua situação familiar, qualquer que
seja a sua solidão ou o seu ajuntamento com outras consciências. Cada ser humano
está totalmente e no seu lugar durante este período.
Pergunta: A fusão no nosso corpo de Luz faz-se naturalmente ou é ajudada?
Pelo momento não pode haver de modo algum a fusão entre o vosso veículo
dissociado e o vosso veículo de Eternidade. Pode apenas transferir a vossa
consciência pela ativação do silêncio interno. Mas, uma vez mais, repito-o, cada um
ao vosso ritmo. O acesso em consciência ao veículo multidimensional (que
literalmente é armazenado e banhado na Luz do sol) não vos é acessível a não ser
pela transferência de consciência. O momento em que será realizada a fusão, entre o
vosso veículo de Eternidade e o vosso veículo denso no qual habitam, corresponderá
ao processo final que chama ascensão. Pelo momento, ele não se trata de fusão, mas
de reencontro. Isso corresponde, em parte, ao que eu chamo de os Casamentos
Celestiais. Este corpo de Eternidade, para os dentre vocês aos quais é acessível a
momentos precisos (quer nas vossas noites, quer por esforços ligados à vibração do
silêncio interno) é-vos acessível, mas situa-se lado, ou fora de vocês, em vossa
densidade. O momento em que este se aproximará de vocês a fim de fundir com este
corpo de densidade, verão a extinção pura e simples deste corpo de densidade.
Pergunta: Como isto se articulará com isto que se chama ascensão com ou sem o
corpo?
Não é o momento de entrar nos detalhes disso. Satisfaçam-se em viver o momento
presente com a Verdade do que vos é proposto, sem procurar intelectualizar ou
querer servir-vos do vosso instrumento mental. Não esqueçam do que vos disse: o
mental tornar-se-á cada vez mais uma armadilha na evolução da vossa criação de
Luz. Recordem a cada minuto da vossa vida, porque a armadilha, de agora em
diante, não está nas forças da Sombra, não está no medo, mas está bem no nível o
vosso campo mental que fará de tudo para não morrer. Refletir a mecanismos
futuros ainda não instalados afasta-vos da Verdade. Então, não posso vos colocar
nisso.
Pergunta: Além do silêncio interno, para fazer calar o mental, poderia haver outro
aspecto ?
Não. Só o silêncio interno, só a nota “si” garantir-vos-á o silêncio mental. Só os
períodos em que entram em comunicação com a lemniscata sagrada, só os
momentos em que vivem no coração, realizam a morte do mental. Não podem
imaginar o que o mental aceita ser servido pelo mental para provocar a sua morte. O
que vos é proposto, hoje, é um ensino que vai bem para além de certas formas de
exercícios espirituais ligados ao controle do mental. Entram agora no silêncio do
mental porque, no veículo multidimensional, ele não há mental. Há Conhecimento,
Inteligência e Verdade. Não há lugar para o aspecto Discursivo que chamam o vosso
mental, por conseguinte, vocês não podem servir-se deste instrumento para lutar
contra este instrumento. Vocês não têm que fazer nada além de aceitar a vibração

da Luz. O sentido do serviço e o sentido do karma yoga corresponde também a este
objetivo e esta facilidade de fazer morrer o que deve morrer. Vocês acedem ao
mundo do supramental. O supramental não tem a necessidade do mental. O
supramental é esta parte mental iluminada chamada de Inteligência, no sentido
mais nobre.
A única maneira de fazer calar o vosso mental, se vocês não são capazes de aceder,
pelo momento, à vibração da lemniscata sagrada ou o silêncio interno ou a nota “si”,
consiste a adotar os preceitos do serviço. Servir o outro, em todos os sentidos do
termo, é o meio o mais implacável na vossa densidade, para fazer calar o mental. Se
chegam a servir, mesmo, bem como disse Cristo, o vosso pior inimigo, estão na
Verdade mais nobre. O karma yoga consiste em reparar o que deve ser, em
consciência e Verdade. Aí também, trata-se de um instrumento na vossa densidade
que permite chegar a este estado. Devem, por conseguinte empreender, realizar este
caminho, pelo bhakti yoga, o karma yoga, pela vibração da lemniscata sagrada , pelo
“si” ou pelo silêncio interno. Os momentos passados, para os que têm a
possibilidade, no seu veículo de eternidade, são também de uma grande ajuda para
compreender o que pode-se viver sem mental, sem emoção e sem ilusão, agora e já,
dentro mesmo desta densidade.
Pergunta: O som “si” aparece, por conseguinte espontaneamente?
Da mesma maneira que a lemniscata sagrada não deve ser trabalhada mentalmente
ou vibratoriamente, ele se ativa sozinho a partir do momento onde vossa consciência
se encontra sobre os 3 pontos e as 3 etapas.
Pergunta: Escutar a nota “si” externamente pode ser, apesar de tudo, uma ajuda?
Não. Você fala de técnica. Eu falo de consciência. Nenhum meio técnico, mesmo os
cristais, não pode permitir isso. Só a consciência pura pode-o.
Pergunta: Como passar da nota “si” ao silêncio?
Isto se estabelece espontaneamente a partir do momento onde a consciência passa
no “si”. No entanto, as 3 últimas portas de acesso à vossa Eternidade podem ser
realizadas de maneira separada. Uma das 3 portas é suficiente para viver o veículo
de Eternidade. Então, cada um dentre vocês deve encontrar na sua consciência, qual
é porta mais fácil a abrir e destrancar. Vocês têm um meio importante posto à vossa
disposição, por decreto da Fonte, a partir de hoje e durante esta semana, durante o
período de 12 horas às 13 horas. Aproveitem. Não temos mais perguntas.
Agradecemo-vos. Bem amados filhos da Luz, bem amados criadores da Luz, vou,
então, deixar-vos agora viver em silêncio, na nota “si” e na lemniscata sagrada, o
fim da radiação de ultravioleta para que estabeleçam o contato. Recebam, uma vez
mais, e essa será a última palavra, os nossos agradecimentos, a nossa gratidão e os
nossos incentivos. Nós vos amamos.
Compartilhamos Estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do
mesmo modo, se deseja divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua

fonte: www.autresdimensions.com.
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Mensagem Semanal do AA MIGUEL - Integração das 'virtudes' - 9a. etapa.
Integração das 'virtudes' - 9a. etapa
Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestiais. Bem amados Soberanos da
Luz, recebam, onde quer que estejam neste mundo, a gratidão do Conclave
Arcangélico, das diferentes Ordens espirituais que transmitem para vocês, graças a
vocês, a potência da radiação ultravioleta. Entram, neste dia, no período mais ativo e
mais potente da pressão da radiação ultravioleta. Hoje, se ativa em vocês a 9.a
virtude ou a 9.a estrela. Falarei longamente sobre esta porque participa, da
reconexão mais íntima com a vossa Divindade e a vossa Eternidade. Mas acolham
antes de tudo, neste dia do vosso solstício, a efusão ultravioleta na vossa
Eternidade, no vosso peito.
...Efusão de energia...
Pela chegada, em vocês, desta 9.a efusão, se ativa, de maneira indelével e
indestrutível, em vocês, a capacidade da vossa reconexão ao Pai e à Fonte. Esta
reconexão passa pelo silêncio. O silêncio é diretamente ligado, nos mundos
multidimensionais reunificados, à capacidade do vosso ser de criar. Esta capacidade
de criar é ligada diretamente ao Verbo, no sentido mais nobre. O silêncio é a etapa
que precede, em vocês, a ativação do Verbo criador, fazendo de vocês Co-criadores
conscientes da sua própria realidade. Esta 9.a estrela está diretamente ligada ao
Verbo criador. Eu vos falei na semana passada do som interno que permite a
comunicação e a conexão à divina Maria pelo som Si e nota Si. Esta nota Si é a etapa
intermediária, permitindo chegar ao silêncio interno, permitindo a manifestação da
Co-criação através do Verbo manifestado pelo Pai. Vocês estão nesta ativação.
Efusão.
...Efusão de Energia...
Quando o Verbo se desperta, no vosso silêncio interno, vocês tomam consciência
literalmente do vosso papel criador, da vossa própria Verdade, da vossa própria
experiência. O silêncio e o Verbo criador representam a alternância pela qual se
exprimem, nos multiuniversos, as multidimensões onde a sua Presença é muito
potente. Chegar ao Verbo necessita diversos movimentos da consciência e de
energia. Estes movimentos da consciência e de energia realizam-se em vocês antes
de realizar-se nesta densidade que percorrem. O Verbo é o agente organizador da
nova criação na nova densidade que explorarão e percorrerão em pouco tempo do
vosso tempo terrestre.
Nós iniciaremos em vocês, pela graça e decreto do Pai, a vossa capacidade de ir para
além do som interno a fim de descobrir os espaços internos do silêncio onde se
manifestam e emergem a criação da 5.a dimensão, na vossa densidade. Esta criação,
na vossa densidade dissociada, e a partir de hoje, manifestar-se-á, nas vossas

próximas semanas e nos vossos muito próximos anos, pela vossa capacidade de
criar, pela vossa consciência (a partir do momento em que esta é alinhada com o
coração de Deus, a partir do momento em que esta é unificada no coração de Deus)
de fazer manifestar, na vossa densidade, o que desejaram e esperaram, para que
evoluam não mais dissociados da Fonte, mas bem conectados a ela e de poder
manifestar, na vossa densidade, a Verdade da Luz na vossa vida e no vosso
ambiente. O silêncio interno é a nota silenciosa que se manifesta uma vez que
estabilizaram o som interno da nota si, uma vez que a pressão do ultravioleta assim
é canalizada diretamente no vosso coração, na vossa Essência e na vossa Verdade.
Neste espaço interno, tem a possibilidade de manifestar a vossa Co-criação
consciente, assim como os acontecimentos que ocorrem na vossa vida, na vossa vida
futura na nova dimensão. Isto representa uma aprendizagem que devem efetuar
nesta densidade a fim de permitir-vos manifestar a Luz e a Verdade desta antes de
vivê-la de maneira permanente e total, na nova dimensão. Pela ativação desta 9.a
graça, tornam-se assim os Cocriadores conscientes da vossa Verdade, da Luz e da
vida eterna. As circunstâncias das vossas vidas, por poucos que aceitavam viver, em
Verdade, a Luz que propomos-vos, a Luz do Pai, é-vos possível e permissível
manifestar, viver e sentir a Alegria interna deste ato consciente de Co-criação,
independentemente das desconstruções do vosso mundo. A nota Si e o vosso
silêncio interno são as marcas indeléveis da vossa conexão legítima ao Pai/Mãe, à
Verdade e as outras dimensões.
No espaço do silêncio interno, o Verbo criador manifesta-se porque o mental fez
silêncio. Ele rendeu-se às lágrimas para que Deus possa chegar a vocês e manifestar
sua Glória. Cultivando este silêncio interno, o Verbo criador permitirvos- a também
experimentar a plenitude da Alegria, a plenitude da Luz, a plenitude da Verdade e a
plenitude da vossa Essência. A partir de hoje, vocês voltam a ser inteiros e um. A
partir de hoje, conectados ao Pai e a Mãe, dentro mesmo da densidade, as crianças
da criação e os criadores que vos geraram. Efusão.
...Efusão de energia...
Eu me exprimo agora em gratidão, em nome do conjunto do Conclave Arcangélico.
Como vos dizia, na semana passada do vosso tempo, vocês são dezenas de milhões a
juntarem-se a estas efusões, a participar e a criar, dentro mesmo dos vossos
espaços, da vossa própria Verdade de Luz e de Alegria. A conexão que estabelecem,
para além das dimensões dissociadas onde vivem, com as nossas dimensões,
permite-nos também desenvolver em vocês, uma virtude ligada a este silêncio
interno, que chama telepatia. Esta se instaura tranquilamente por um reajustamento
da Luz dentro mesmo da vossa densidade. Assim, o que vivem no interior dos vossos
seres manifestar-se-á, em breve, sob forma visível, ao conjunto da humanidade.
A Luz altera-se nas vossas estruturas. A Luz consciencializa-se e constrói-se a fim de
aproximar-se do modelo arquetípico da 5.a dimensão. O vosso corpo de Luz (ou
veículo multidimensional) vai começar, para a maior parte dentre vocês, a
manifestar-se à vossa vista e a vossa consciência, no começo, no nível das vossas
noites e, gradualmente, de maneira consciente.

Vocês perceberão quando a vossa consciência à capacidade de viajar, passar deste
corpo pesado e denso que habitam há tanto e tanto tempo, a nível do vosso veículo
multidimensional. O agente e o motor desta passagem são a nota Si e o Verbo
criador. A passagem dimensional do vosso estado separado no vosso veículo
unificado, não poderá fazer-se de maneira consciente, nos vossos dias e, de maneira
efêmera, antes de ser definitiva, a não ser após terem instalado a nota Si e
seguidamente o silêncio interno. Neste espaço de resolução da dissociação, terão a
possibilidade e o lazer de experimentar os vossos veículos dimensionais, habita-los
por um tempo, a fim de habituar-se à sua presença, ao seu significado e também a
sua radiação. Estes veículos multidimensionais que são os vossos, de toda a
Eternidade, eram-vos escondidos, eram-vos encobertos dentro mesmo do vosso
astro solar que chamam Sol.
Hoje devido à conexão vibratória que existe pela pressão do ultravioleta, entre o Sol
e a vossa Terra, é-vos tornado possível, graças ao Verbo criador, graças ao silêncio
interno, penetrar neste veículo multidimensional. Assim, para responder à promessa
que vos foi feita nos vossos Livros consagrados, terão a possibilidade de viajar, de
maneira consciente, cada vez mais conscientes, neste veículo que os espera toda a
Eternidade, o qual vocês recosturaram os fios de conexão, hoje visíveis pelas
relações que unem o Sol e a Terra. Efusão.
...Efusão de Energia...
O princípio de acesso total da vossa consciência neste veículo de Luz
multidimensional será adquirido após um processo energético de consciência
chamado retorno. Isto não é para agora, mas isto é para cedo. No entanto, nesta
época intermediária que vos separa ainda do fim desta dimensão e o fim desta
dualidade, têm a possibilidade de voltar-vos, pelo silêncio interno, ao vosso veículo
de Glória, tal como foi anunciado nas vossas Escritas sagradas. Penetrar em toda
lucidez, mesmo de maneira temporária, no vosso veículo de Eternidade, preencherá
o mais próximo possível a vossa dimensão de Eternidade, da vossa Alegria, da vossa
Glória, da vossa reconexão e assinala o fim da vossa separação dos mundos
galácticos.
A partir de hoje, e de maneira prévia para os dentre vocês que realizavam a Verdade
destas efusões, sabem a possibilidade de penetrar neste corpo multidimensional, de
vivê-lo, de manifestá-lo. No entanto, isto não deve fazer-vos perder de vista que o
vosso papel está no aqui e agora, na vossa capacidade de retransmitir a Verdade e a
Luz, a fim de preparar o veículo multidimensional da Terra que alguns dentre vocês
terão a possibilidade, no fim das efusões ultravioleta, de penetrar, visitar e semear.
A aprendizagem que vivem, a aprendizagem que vive o vosso planeta, é tornada
possível a partir de hoje. No entanto, o período de desconstrução que se anuncia a
vocês, é muito importante.
Ele necessita que a vossa ancoragem de Luz nesta densidade seja realizada de
maneira correta e forte. Assim, não vos é autorizado, pelo momento, viver de
maneira definitiva neste veículo multidimensional, a não ser para os dentre vocês
que deixariam o corpo, o que não é o objetivo da maioria dentre vocês, pelo
momento. No entanto, esta reconexão permitirá fazer crescer a conexão e o vosso

aspecto de Co-criação consciente dentro mesmo desta densidade. Assim, à cavalo
entre duas dimensões, à cavalo entre a vossa Eternidade e a vossa vida efêmera,
terão a possibilidade de fazer crescer o fogo da Luz, a Verdade da Luz e a
manifestação do som e do silêncio, no vosso ambiente.
À medida que penetrarem estes espaços multidimensionais de maneira temporária
aperceber-se-ão que a vossa realidade, dentro mesmo desta dimensão, se
desenvolve de maneira extremamente diferente. Os fenômenos chamados
sincronicidade reforçar-se-ão consideravelmente a fim de trabalhar e trazer-vos as
condições propícias ao estabelecimento da vossa Alegria interna, ao estabelecimento
da vossa Verdade, independentemente das circunstâncias do ambiente. Não devem
ater-vos ao que bloqueia, mas ir ao sentido do estabelecimento da Luz que é Alegria
inefável, que é serenidade e que é paz. Não vos detenham em descrever ou viver o
que se desconstroi. Assim deve ser. Esse não é o vosso papel. O vosso papel é ser os
construtores da nova Verdade, os construtores de um novo mundo que entra em
manifestação. No entanto, devem assentar dentro mesmo da vossa nova base no
coração, a possibilidade da Verdade da Luz para o máximo de seres humanos que
ainda não se tem juntado a Verdade destas efusões. Isso é a liberdade mais absoluta
que eles têm, mas a vossa potência de Luz, a potência da efusão, a potência do
Espírito Santo, torna possível a conexão de um número sempre maior de seres a esta
multidimensionalidade. Assim, tenham confiança em todos os irmãos e em todas as
irmãs porque, até o extremo limite da minha festa, bem como festejam, é possível
aos seres humanos penetrar, a sua vez, nesta felicidade, nesta Verdade.
Não esqueçam nunca as palavras de Cristo: “os últimos serão os primeiros”.
Significava que pela graça do Pai, o acesso à Unidade é possível até a última
extremidade do vosso tempo em 3.a dimensão. Não quero dizer, por aí, que a vossa
3.a dimensão parará no fim do vosso mês de Setembro,mas que, no entanto, as
condições propícias ao estabelecimento desta 5.a dimensão serão então da maior
atualidade e Verdade. Assim, as idas e vindas que poderão realizar entre o vosso
mundo dissociado de 3.a dimensão e o vosso veículo de Luz, tornar-vos-ão aptos a
participar no advento desta nova dimensão para a terra.
Esta passagem dimensional que chamaram ascensão, é um processo cujos
mecanismos vocês entenderão cada vez mais claramente, cada vez mais
lucidamente, como um processo fisiológico e um processo natural. Não há mistério,
não há segredo que possa ser escondido por mais muito tempo a este nível porque
como querem conhecer, no mínimo, as chaves de passagem e as vias de passagem?
São estas vias de passagens que vos são, hoje, trazidas no vosso universo
dissociado, pela junção entre o Sol e a Terra. Esta junção se acompanha de um
crescimento da pressão de ultravioleta, da pressão barométrica e de um arco elétrico
que será, em breve, visível. Cabe-vos, nestes em momentos, localizar durante os
vossos espaços de efusão do Espírito Santo, entre 12 e 13 horas, os momentos mais
propícios em que terão acesso à comunicação ao vosso veículo multidimensional, a
fim de explorar, visitá-lo e chegar, gradualmente, a controlá-lo em toda consciência.
Como eu vos disse, numerosos seres olham-vos, assistem-vos ou observam-nos. A
vossa ascensão (ou passagem dimensional) produz-se de maneira natural quando a
vossa consciência é capaz de penetrar inteiramente, o vosso veículo

multidimensional que recriaram porque este existia em toda a Eternidade no vosso
Sol. Hoje, a ascensão é um processo de consciência, um processo energético que não
pode, em caso algum, se assimilar com o que alguns dentre vocês chamam uma
evacuação em embarcações.
Tenho solenemente a pô-los em guarda contra qualquer meio tecnológico instaurado
pelas estruturas não pertencentes à Luz e propondo-vos um ascensão que far-se-ia
sem a Luz mas por meios tecnológicos ou que chama geralmente embarcações
extra-Terrestres. A vossa ascensão (ou a vossa passagem dimensional) não pode
fazer-se a não ser no vosso veículo multidimensional, o que não exclui,
subsequentemente, uma vez chegado a estabelecer a vossa consciência no vosso
veículo multidimensional, de realizar uma fusão com outras embarcações muito
maiores chamadas embarcações de Luz. Mas, no entanto, estas não participam, de
perto ou de longe, na vossa tecnologia ou qualquer tecnologia como vocês entendam
hoje nesta dimensão, ou ainda dentro de outras dimensões dissociadas.
A premissa de acesso ao mundo galáctico é efetivamente a passagem da vossa
consciência no vosso próprio veículo multidimensional e certamente não com este
corpo de 3.a dimensão, dentro de uma estrutura tecnológica, se não isso não poderá,
em caso algum, ser o que chamam de uma passagem dimensional ou um acesso de
Luz, mas mais perpetuação da 3.a dimensão dissociada. Assim, solenemente,
chamamos a vossa atenção para este fato importante, que não pode haver
evacuação a não ser com o vosso veículo multidimensional. Isto se refere a um
período ainda um pequeno pouco distante, no vosso tempo terrestre, do processo
final. No entanto, era importante (e o Conclave Arcangélico decidiu assim) avisá-los
sobre o que é a passagem dimensional e o que não é.
No entanto, se seguem o som, se seguem a vibração feita pelo chamado de Maria, se
desejam o silêncio seguidamente do vosso Verbo criador, estejam certos que
penetrarão no vosso veículo ascendente, no momento certo (ainda que isso não
tenha sido possível, de maneira prévia e temporária) da maneira mais perfeita que
seja. Efusão.
...Efusão de Energia...
No que diz respeito ao ponto de conexão que permite a passagem ao vosso veículo
multidimensional, no vosso corpo de 3.a dimensão e a nível da sua fisiologia, esta
9.a graça (ou esta 9.a estrela que paira na vossa frente) corresponde a um ponto de
vibração situado exatamente acima da vossa boca, e sob o nariz, sobre um ponto de
vibração extremamente importante onde devem focalizar a vossa consciência a fim
de permitir o estabelecimento do silêncio interno e a manifestação do Verbo criador
que permite-vos juntar-se, de maneira temporária, ao vosso veículo ascendente.
Este ponto de vibração será realmente eficaz no fim desta dimensão.
No entanto, é-vos autorizado e ser-vos-á autorizado, de maneira irrevogável e
definitiva, estabelecer esta comunicação consciente entre o vosso corpo espiritual
que permite isso e o vosso veículo multidimensional estacionado no Sol. Este ponto
de vibração, situado exatamente acima do vosso lábio superior, é por conseguinte a
chave de passagem para o estabelecimento interno do vosso veículo. É explorando

este veículo, em certos momentos privilegiados que eu comentei, que
compreenderão o sentido real da passagem ou da morte. É a este nível que se
realizará a reativação total das vossas memórias, de maneira conjunta com a
ativação da qual falamos na semana precedente, a 8.a Luz ou a 8.a efusão.
A conjunção do 8.o e do 9.o permite por conseguinte, em vocês, controlar, por você
mesmo, a realidade da imortalidade, a realidade do fim da morte, da consciência,
que acompanhava até atualmente cada um das vossas mortes. Vocês penetrarão de
pé inteiro, por Graça e decreto do Pai, transmitido pela Mãe, na vossa Eternidade. O
fim do vosso isolamento, ao sentido galáctico, termina, tão oficialmente hoje. Cada
vez mais serena e lucidamente penetrarão nos espaços unificados dos mundos
galácticos da Luz. Não vos surpreendam, por conseguinte, se as manifestações da
Luz através os arcos elétricos solares, através da Verdade destes contactos, tornamse cada vez mais importantes e manifestadas dentro mesmo da vossa densidade.
Isso faz parte de um vasto plano e de um vasto programa que convergiu para
estabelecer, de tempos extremamente antigos. Estes tempos de hoje pertencemvos. São a vossa promessa, o vosso juramento, a vossa Verdade da Luz. Obviamente,
numerosos seres humanos têm um mental que foi criado de maneira tão potente que
este encobre-os ainda à esta Verdade essencial. Mas a potência do arco elétrico
solar, que manifestar-se-á a partir do vosso início de Julho, permitirá, para a maior
parte dentre vocês, se tal é o seu desejo, e sobretudo para os dentre vocês que
duvidam ainda da realidade destas efusões, de fazer calar o mental a fim de penetrar
na sua Eternidade.
É-vos tornado possível, a partir de hoje, de manifestar, dentro mesmo da vossa
densidade e além mesmo da vossa densidade, e pelo intermediário desta conexão e
desta passagem, ainda mais Alegria, ainda mais intensidade da Luz, a fim de
retornar, agora e já, ao vosso papel de Co-criador do universo, dentro mesmo do
vosso universo pessoal para que este poder possa cedo manifestar-se dentro mesmo
do ambiente total do planeta. Vocês estão em aprendizagem. Devem aprender a
controlar a onda dos vossos pensamentos, dentro mesmo do espaço do silêncio
interno, a fim de efetuar a manifestar-se e consciencializar-se e concretizar-se os
elementos que desejam ver chegar à vossa densidade e no vosso caminho. Devem
estar atentos. Devem estar prodigiosamente conscientes de cada um dos
pensamentos que emitirão, porque estes entrarão, pela vossa conexão, em
manifestação.
Devem manter apenas pensamentos de Alegria e pensamentos de Luz e banir da
vossa consciência os pensamentos de dissociação, os pensamentos de ódio, os
pensamentos de dúvidas, os pensamentos de acidentes e tudo o que seria contrário
ao estabelecimento da vossa consciência superior porque, estejam certos que
penetrando os arcanos da co-criação consciente do vosso próprio universo, vocês
entram em uma esfera específica da vossa evolução que vocês criam a cada instante.
Devem, por conseguinte, dominar, ao sentido mais nobre do termo, o fluxo dos
vossos pensamentos. No entanto, se ajudam-se com a nota Si, se ajudam-se com o
silêncio interno, previamente à manifestação do pensamento, estejam certos que o
vosso mecanismo de elaboração de pensamentos, sensibilização de pensamentos e
criação de pensamentos, na vossa densidade, será facilitado amplamente, será
amplamente luminoso. Efusão.

...Efusão de energia...
Bem amados filhos da Luz, bem amados Soberanos da Luz, me é possível e
permissível abrir um breve espaço de perguntas relativas ao acesso a este veículo
multidimensional e ao que diz respeito ao processo de conexão e retorno.
...Não há questões...
Então, eu começo. O vosso veículo multidimensional não é o mesmo para cada um
dentre vocês. Existem múltiplas formas múltiplas em dimensões. O corpo de
Eternidade que visitarão será, obviamente, de estrutura diferente em função das
vossas escolhas dimensionais futuras. Alguns dentre vocês poderão penetrar no que
chamamos e que chamam “o corpo de Luz”. Isto refere-se à maioria dos seres
humanos de hoje. Este corpo de Luz é um corpo sem sombra, um corpo transparente
feito exclusivamente de partículas de Luz chamadas partículas adamantinas.
Apresenta um antropomorfismo perfeito, no entanto, este é construído pela Luz e de
Luz. Para além deste veículo de 5.a dimensão, existem veículos multidimensionais
que certos seres poderão experimentar que têm ainda certo grau de
antropomorfismo, mas que é constituído, essencialmente, de cristal ou diamante.
Estes vibram a freqüências superiores da Luz na 5.a dimensão. Correspondem à Luz
consciencializada e à cristalizada nos multiuniversos. Para além do corpo de Luz,
existe um corpo de cristal. Para além do corpo de cristal, existe um corpo de
diamante. Para além do corpo de diamante, existe um corpo de Luz triangular que
escapa, por conseguinte ao antropomorfismo. Certos seres humanos, quando
acontecer a conexão e a passagem temporária neste veículo multidimensional,
experimentarão e habitarão um corpo de Luz.
Um número mais
restrito evoluirá dentro de um corpo de cristal. Um número ainda mais restrito
evoluirá dentro de um corpo de diamante. Alguns seres evoluirão dentro de um
corpo triangular de Luz. Isto é dito para não assustá-los quando acontecer a vossa
primeira passagem temporária. Mas, recordem que se passam pela observação da
nota Si e pela observação do silêncio interno, a primeira passagem desenrolar-se-á
de maneira totalmente natural porque se trata de um processo totalmente natural.
Efusão.
...Efusão de energia...
...Questionamentos...
Pergunta: A que correspondem as espécies de perdas de consciência sentidas às

vezes durante as efusões de 12:00 à 13:00?

As perdas de consciência que são vividas durante a efusão do Espírito Santo,
correspondem, com efeito, à incapacidade de viver, em toda lucidez, esta efusão do
Espírito Santo. Nesse momento, a consciência retira-se a fim de permitir ao trabalho

realizar-se plenamente, sem a consciência consciente dela mesma. O trabalho fazse desta maneira para as almas que não têm ainda a estruturação de Luz suficiente
para permitir viver, em lucidez, as efusões do Espírito Santo.
Pergunta: As manifestações físicas ou psicológicas que seguem as radiações

ultravioletas seguem uma forma de lógica?

Sim. A efusão da radiação ultravioleta se acompanha, obviamente, dentro das vossas
estruturas (devido a ignição das lâmpadas frontais, chamadas estrelas de Maria,
correspondente a cada uma das vossas 12 efusões) e induzem, no nível do corpo
físico, a diversas pressões e transformações. Estas podem fazer-se na Alegria e a
leveza, mas, para alguns dentre vocês, implicam diversos reajustes potentes e, por
conseguinte diversas percepções de desequilíbrios ou de dores. Durante estas
efusões, a quantidade de energia retransmitida desde o Sol central e o Sol é
extrema. Pode induzir, para alguns dentre vocês, diversas perdas de marcador
espacial, mas também diversas tensões no nível do corpo, transmitindo o reajuste
realizado pela Luz à ocasião destas efusões de radiação ultravioleta mas também do
Espírito Santo.
Assim, as manifestações físicas não transmitem, bem pelo contrário, a não ação
destas efusões, mas a sua ação regenerativa no nível das zonas em causa. É do
mesmo modo para os processos de obliteração da consciência ocorrendo, em certas
pessoas, quando acontecem estas efusões do Espírito Santo com o ultravioleta. Isso
assinala a realização de um trabalho importante dentro mesmo das vossas
estruturas físicas que permitem a integração e a base nova no nível do coração deste
trabalho.
Efusão.
...Efusão de energia...
Questionamentos...
... Nós não temos perguntas...
Então, vamos continuar, no silêncio, esta efusão até o seu fim. No entanto o
Conclave me informa que a vossa próxima reunião e efusão, relativa 10.a virtude,
acontecerá no Domingo da vossa próxima semana no horário francês de 10h da
manhã (5h da manhã no horário de Brasília). Durante esta semana, devem ater-se,
durante os períodos de efusão do Espírito Santo, a levar e focalizar a vossa
consciência sobre a zona situada acima a vossa boca, onde situa-se a conexão e o
ponto de passagem ao vosso veículo multidimensional. Isso permitir-vos-a ajustar, o
melhor possível, este caminho e esta abertura e, talvez, para a maior parte dentre
vocês, de penetrar este veículo multidimensional, em lucidez.
Transmito-vos, durante a fase final de efusão, a totalidade da vontade do Pai,
através do seu Verbo criador, da Luz da fonte. Vocês são abençoados. Vocês são os
pilares da Luz. São a nossa ancoragem da Luz na vossa densidade. Uma vez mais,
sejam agradecidos pelo trabalho e conexão que efetuam, que permitirá a esta Terra

e ao conjunto dos seus habitante, em sua grande maioria, participar deste trabalho.
Sejam abençoados. Nós vos amamos. Continuem a acolher em vós a efusão da
radiação ultravioleta no silencio e na Alegria. Sejam abençoados.
Mensagem Semanal do ARCANJO MIGUEL - Integração das 'virtudes' - 8a. etapa
Integração das “virtudes” - Oitava Etapa
Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestiais. Recebam, todos vocês que
acolhem, nas vossas densidades, a Verdade da Luz, a Verdade do ultravioleta, a
efusão do Espírito Santo, a efusão da Energia do Pai. Eu vos saúdo. Hoje vocês
chegaram à vossa 8.a virtude, à 8.a intervenção. Esta vai despertar em vocês a
Integridade, a Verdade no vosso caminho, na vossa estrada, sobre esta Terra.
Uma vez mais, e em nome do Conclave e Concílios e das Reuniões Angélicas, tragovos toda a nossa gratidão a vocês que acolhem, recebem e transmitem a Luz da
Fonte. Vocês são abençoados no vosso regresso na família galáctica, na família da
Eternidade, vocês são abençoados na vossa Verdade. Dado o vosso número cada vez
maior a participar na recepção do que vos transmitimos, à emissão que vos
transmitimos, hoje é possível penetrar nas cinco últimas datas das vossas efusões.
Estas tomam um relevo muito específico devido à vossa integração no eixo dos
mundos, no eixo da Fonte e da Verdade. Tendo assim as vossas fundações na vossa
nova densidade próxima, no nível do vosso coração, vão ser capazes de desenvolver,
por em função e irradiação estas 5 últimas virtudes. Isto completará o vosso ciclo de
ativação para as recepções da Luz visível, para as recepções da efusão do Sol e do
Centro Galáctico. A efusão que acolhem hoje permite despertar em vocês a graça da
comunicação nos multiuniversos, estes em multidimensões. Isto representa, para
vocês, para a maioria dentre vocês, uma capacidade nova de relacionamento e de
comunicação com as realidades das quais eram privados até agora. Assim, pela
ativação desta 8.a virtude, vai passar-vos a ser possível, progressivamente, ao vosso
ritmo, comunicar, entrar em conexão e comunicar-vos à memória dos universos.
Esta virtude corresponde também à ativação do vosso 8.o fio de DNA. Reforça em
vocês a vossa filiação espiritual, a vossa filiação na eternidade. Esta vibração nova é
uma oitava particular na vossa densidade, permitindo realizar o despertar e a
relação com que chamam de Akasha ou Éter.
Esta nova virtude é situada acima da região da vossa garganta. Assim nomeado em
diferentes tradições, pela porta de passagem que corresponde à Iluminação, à
Transfiguração, ao Séphiroth chamado Daath que permite assim vos ligar à memória
dos Universos, à memória da vossa Terra, à memória do que são.
Primeira efusão.
...Efusão de energia...
A entrada desta vibração e a ressonância desta nova virtude, desta nova emanação e
desta nova esfera de influência vai permitir-vos “subir” os fios da vossa história, os
fios da vossa evolução a fim de ancorá-los na nova realidade, esta nova realidade,
chamada 5.a dimensão, que está bem mais próxima do que pensam. Pela ativação
desta ressonância, desta esfera de influência, nós desembaraçamos em vocês as

memórias da vossa Divindade. Assim, nada do que vos foi escondido poderá mais ser
escondido. A verdade se estabelece nos vossos corações, se estabelece também
através desta esfera de influência e de vibração. Pela abertura desta virtude e
ativação do fio de DNA correspondente, pomos fim, nós, Conclave, no processo
chamado morte.
A continuidade da vossa consciência assim vos é revelada e manifestada na vossa
densidade, na vossa vida e no vosso caminho. A conexão ao Akasha, ao Éter se
acompanha de um som. Este som particular, percebido no nível da alma, em relação
com a corda chamada cordão de ouro ou corda celestial, mantém em vocês a
permanência da consciência. A partir de agora, toda a alma que virá habitar este
corpo, não poderá perder a consciência. A descontinuidade da vossa consciência de
agora em diante, é terminada. A possibilidade de manifestação da vossa consciência
torna-se o que vocês são, isso quer dizer eterno. O esquecimento e o passado não
terão mais pesos, mais presença em vocês.
Reencontram, e reencontrarão durante estas 5 últimas efusões, a vossa Verdade
total quanto ao vosso caminho, quanto ao vosso destino e quanto ao sentido da
vossa vinda nesta densidade. Que isto se revele sob a forma de sonho, que isto se
revele em completa lucidez, que isto se revele quando fazem as vossas meditações,
as informações que captarão quanto a vocês mesmos, quanto ao planeta que vos
acolhe, quanto às nossas dimensões, não poderá muito mais simplesmente vos ser
escondidas. O som desta conexão é a nota Si. Pelo som, realizam, de maneira
indestrutível, a ligação entre a vossa densidade, a alma e o Espírito e por
conseguinte a Unidade. Assim, percorrerão o vosso caminho dentro mesmo da
Unidade. Isto evitará que extraviem-se, que enganem-se. Cabe-vos, em toda
humildade e em toda verdade, seguir o som. O som, este som, é o guia infalível da
vossa conexão, a vossa reconexão e a vossa verdade. O caminho que resta-vos
percorrer nesta dimensão é curto, muito curto mesmo, em termos terrestres. Cabe
vos andar em linha reta seguindo o vosso coração e o som.
Este som não pode de modo algum induzi-los ao erro, de modo algum ele pode
enganar e nem fazer-vos desviar do vosso caminho, independentemente das
oposições que ocorrerão nas semanas que vêm nesta densidade. Este som traduz
também a ativação do vosso canal permitindo receber, de maneira muito mais
presente e muito mais conectada, o anúncio que será feito por Maria. Isto esta a
caminho. A vossa consciência deve levar atenção a este som, manter, segui-lo a fim
de permanecer em intimidade com o vosso ser interno, na verdade do vosso caminho
e na unidade do que devem empreender nestes tempos reduzidos. Efusão.
...Efusão de energia...
A nova corda celestial que ativamos, com o vosso acordo, põe em ressonância e
vibração as partes mais sutis do vosso ser. Centrada no vosso coração, através do
som, a Graça manifestar-se-á cada vez mais a vocês, nos vossos espaços interiores,
inicialmente, nos vossos espaços de recordação, de meditação ou de oração,
independentemente das palavras que empregam. Pouco a pouco, bem como vos
nomeei, Transmissores da Luz, passar-vos-á a ser possível difundir este som, tornálo perceptível, no vosso ambiente. A música das esferas, a qual foi cortada de vocês,

aparecerá com todo o seu esplendor. Os sons, as formas, as cores e os números da
Criação são-vos de agora em diante, acessíveis inteiramente.
Isso assinala, como eu já havia dito, a desconstrução, mas também a dissolução do
que era um obstáculo ao vosso regresso na Unidade, na família galáctica.
Obviamente, numerosas resistências aparecerão, não tanto ao interior de vocês,
dado o princípio mesmo desta ressonância do som que faz cair as últimas barreiras
em vocês, mas, obviamente, dos vossos irmão e irmãs que não quererão
entender,não entenderão e voltar-se-ão necessariamente em reação, em dualidade
em relação ao que vivem, em relação ao que tornam-se. Vocês não devem se
preocupar com isso. Devem continuar a estar centrados no eixo do mundo, sentados
sobre o vosso coração, vibrando pelo coração celestial.
Assim, nada de nefasto pode ocorrer na vossa estrada, na vossa intimidade, no vosso
caminho. Devem realizar, no período que começa agora, a integridade, a
honestidade. Não esqueçam que vibram de acordo com o coração dos Anjos. Esta
vibração apresenta e possui uma virtude que transforma, a vossa individualidade,
como neste planeta na sua totalidade. Este som será cedo audível à superfície da
totalidade deste planeta. Os fenômenos luminosos dos quais eu vos falei no início
deste ano, que eram até atualmente pontuais, vão, pouco a pouco, invadir os vossos
espaços e os vossos lugares. Estes fenômenos luminosos são acompanhados de
fenômenos sonoros, tais como vocês escutam em vocês, para alguns. Este som, esta
vibração assinala a entrada em ressonância com o vosso sistema solar e o conjunto
dos habitantes deste mundo, a entrada em ressonância total com o coração
galáctico. Este estado começa a partir de hoje. Irá se intensificando, por princípio de
ressonância, porá a nu e permitirá o que eu chamei, no início do vosso ano, de
desconstrução.
O que se opuser a esta entrada em ressonância cósmica deve ser desconstruído a fim
de reconstruir uma nova identidade, uma nova forma, uma nova verdade mais de
acordo com o princípio de ressonância da Fonte. Esta vibração põe em balanço em
vocês, nesta estrutura densa que habitam, os últimos movimentos da desconstrução
e a reconstrução sobre um modo luminoso, autêntico e inteiro. O véu do
esquecimento que era o vosso destino,em cada uma das vidas que tiveram, será
dissolvido, por sua vez. Não poderão mais ignorar o que são. Não poderão mais
ignorar de onde vocês vieram. Não poderão mais ignorar as conseqüências das
vossas escolhas quanto à Luz, ou quanto à não Luz de acordo com o que decidirem.
Isso vos aparecerá claramente. Isso será uma entrada na Luz total e indestrutível do
que vocês são em verdade. Efusão.
...Efusão de Energia...
O despertar e a manifestação desta 8.a virtude em vocês, permitir-vos-á, pela
presença do som, não poder mais ser enganados, manipulados e desviados das
vossas estradas pelo que não pertence à Luz. A continuidade do som, quando este se
estabelecer em vocês, permitir-vos-á sempre ir em direção à ele e de não vos afastar
dele. Ele é então, a garantia da vossa autenticidade e da vossa conformidade com o
plano da Luz, com a Verdade do Pai, com o ultravioleta e com o Espírito Santo. Ele é,
por conseguinte, este som, o vosso guarda-vidas que vos permitirá finalizar, na

precisão e mais perto da Unidade, o caminho que vos resta percorrer. Ele permite
também, pela ressonância que induz, a vossa incorruptibilidade, a vossa capacidade
de não mais ser colocado em esquecimento, devido à continuidade de consciência
que esta ressonância transmite.
Trará às vossas vidas um suplemento de alegria, um suplemento de verdade, para
que possam manter esta alegria e a vossa integridade, independentemente dos
acontecimentos que devem desenrolar-se, agora, de maneira inegável, à superfície
deste mundo. As manifestações evidentes da minha Presença começarão a partir do
vosso solstício deste ano, um esclarecimento, no sentido próprio assim como no
sentido figurado, do que não é a vontade do Pai, a vontade da Fonte e a vontade da
Eternidade. Esperem, pois o que o que é efêmero, o que foi construído de maneira
falsificada pelo homem, desaparecerá inteiramente.
Permanecerá apenas você mesmo, em frente de você mesmo. Nenhum dos muros,
ligados ao medo da sociedade, como conheceram, poderão subsistir frente à Graça
da Luz revelada. Isto está a caminho de maneira visível e cedo palpável. Não vos
preocupem com a loucura dos homens que recusam a Luz. Não vos preocupem com
as manifestações da dissolução e da desconstrução. Só o vosso som é a Verdade. Só
a vibração do vosso coração, da vossa nova fundação, é a Verdade. Só o Amor e a
Luz são as únicas Verdades a desenvolver, integrar e manifestar. Isto deve ocupar
cada uma das vossas inspirações, cada uma das vossas atenções e cada um dos
vossos momentos. Temos confiança na multidão de seres que se ligam a nós nestes
Casamentos Celestiais. Nós estamos convencidos, por observação da vossa trama de
Luz e por observação da trama dos futuros possíveis, que o futuro desta Terra é um
futuro de Glória, um futuro de Luz, ao qual são convidados e do qual participarão. As
dúvidas não pertencem à Luz. Duvidar vos afasta do som.
Duvidar vos afasta da vibração e do coração.
...Efusão de Energia...
Neste período de aprendizagem, nestas 5 últimas efusões, vos é pedido que
manifestem com potência, firmeza e sem nenhum poder, a vossa realidade de filhos
da Lei do Um, a vossa realidade de filhos do Pai, a vossa realidade de Ser de Luz,
enfim despertos e enfim revelados. A certeza da vibração do som, a vibração do
vosso coração, converge, de maneira evidente, para reforçar em vocês a vossa
conexão e a vossa reconexão. Vocês representam, para o resto da humanidade, um
modelo a seguir, um caminho e uma verdade a manifestar.
Disto, estejam certos, porque é isso que vemos. Só certos ambientes não propícios
ao estabelecimento desta nova lei (a única lei verdadeira), só certas dúvidas
inscritas em vocês, devido a educação, devido aos acondicionamentos diversos e
variados, podem ainda travar o vosso impulso e a chamada para a luz. Vão tornar-se
os Co-criadores da vossa Verdade, dentro mesmo desta densidade. Os vossos
mecanismos de pensamento, os vossos mecanismos mentais, devem demonstrar a
unidade mais pura porque o que pensarem manifestar-se-á, porque o que desejarem
em relação à Luz manifestar-se-á, de maneira instantânea.

O princípio de causalidade que vos afetou no vosso desenvolvimento, na vossa
densidade, há mais de 50.000 anos, vai se apagar. Revela-se a vocês, pela adição
desta 8.a graça, um outro princípio de causalidade. Este princípio de causalidade tem
por nome Amor e não mais ação/reação. O Pai, pela sua própria vontade, devido aos
ciclos e os momentos que vive, permite a realização deste objetivo agora. Mostremse dignos, mostrem-se humildes do que são. Através desta humildade, através desta
dignidade, não podem enganar-se e não podem enganar ninguém. Vocês participam
do despertar da Luz. Este trabalho (porque é um) é realizado, neste momento
mesmo, por milhões de seres humanos sobre este planeta. Continuam sendo mais e
mais numerosos a realizar isso.
Mas nos é necessário, nós, Conclave, nós, Concílios, ainda aumentar este número
porque quanto mais numerosos serão a participar, nas 4 últimas semanas que
permanecem após esta, à efusão ultravioleta, mais poderemos ajustar este mundo à
sua nova verdade sem passar por muitas desconstruções muito queridas ao nosso
coração. Isso vos pertence. Uma vez mais, podemos apenas propor, não podemos
impor. É do mesmo modo para vocês. Devem propor, não tanto por palavras, mas
pela vossa qualidade vibratória, pelo vosso som e pela presença revelada em vocês,
aos vossos irmãos e irmãs, pela realidade da Luz. Devem transparecer, devem emitir
esta Luz. Centrando-vos neste papel, o som e a vibração reforçam-se nas vossas
lâmpadas chamadas chakras a fim de permitir-vos, literalmente, acender os vossos
irmãos e as vossas irmãs, acender as vossas estruturas, acender os diferentes reinos
vivos à superfície deste planeta. Contamos com a vossa Presença e a vossa radiação
indestrutíveis, assim como a nossa Presença é-vos adquirida pela Eternidade. A
Divina Maria, que tem recolhido a totalidade da nossa potência, é especialmente
apta a recolher os vossos pedidos enquanto estes referirem-se à quantidade de Luz
que podem manifestar e que pedem. Nenhuma outra coisa além da Luz e o Amor
deve preocupá-los. Nenhuma outra coisa além do Amor e da Luz não deve estar nos
vossos pensamentos, nas vossas ações, nos vossos atos e nos vossos descansos.
Efusão.
...Efusão de Energia...
Bem-amados Soberanos da Luz, aí estão vocês de volta, e nós com vocês, na última
ronda desta dimensão. Vocês a percorrerão enriquecidos da Verdade, enriquecidos
da Alegria. A Graça da Fonte permite isso. É através desta Graça que manifestarão
que poderão tornar leve a carga, o peso e a densidade desta dimensão. Vocês são os
cavaleiros. Vocês são os iniciadores. Nisto, a nossa gratidão e a nossa conexão a
vocês tornam-se eternas, permanentes e indestrutíveis. Os Senhores do Karma
batem agora às vossas portas.
Vêm realizar a Palavra, como vos foi entregue, nas diferentes correntes tradicionais
e religiosas do vosso planeta, desde tempos imemoráveis. Isto vos aparecerá cada
vez mais claramente, através da retirada do véu do esquecimento, através da
revelação do vosso sentido e do sentido da vossa vida sobre Terra. A hora de
recordar-vos do vosso juramento de quando vocês desceram, veio. A hora também
chegou para a Fonte, de revelar-se a vocês, de revelar a sua presença permanente
desde a vossa chegada neste mundo, na vossa densidade, e não podia ser
diferentemente. Hoje, pela potência da Luz emitida pelas dezenas de milhões de

pessoas e de almas que se recolhem quando acontecem as efusões, isto se torna
cada vez mais possível, cada vez mais real, cada vez mais tangível. Isto poderá
apenas reforçar a vossa aptidão e a vossa capacidade à Alegria, a vossa aptidão e a
vossa capacidade de abandoná-los à Luz, a vossa aptidão e a vossa capacidade de
ver, sentir e entender a Verdade.
Nenhuma mentira poderá mais afetá-los, na vossa sociedade, neste mundo, como
nos medos que procuram atualmente a ser induzidos no nível da humanidade. A Luz
não pode ser afetada pelo medo. A Luz não pode ser afetada pela Sombra. A luz é. A
Luz é a Alegria. A Luz é o Amor. A Luz é o vosso escudo, vosso muro e a vossa razão
de ser. Reforçando-vos nas vossas novas formações, protegidos pelo som,
protegidos pela manifestação da Essência da Fonte, os vossos caminhos podem
apenas ficar cada vez mais luminosos, cada vez mais exatamente e mais perto da
vontade do Pai, da vontade da Fonte.
A vibração procedente desta 8.a graça manifesta-se, como dizia, na parte elevada da
vossa garganta, onde encontra-se o mistério do nascimento e da morte. Onde
encontra-se o enigma da separação da vossa dimensão dissociada com o resto do
universo. Neste sentido, tomarão consciência cada vez mais rapidamente, de agora
em diante, do porque chamei estas efusões de Casamentos Celestiais. O Celestial
vem a vocês. O Celestial vem despertar vocês e fazer-vos fundir a sua Verdade. Os
momentos que vivem são momentos de Graça. Não vos preocupem com os últimos
sobressaltos da Sombra em vocês e ao redor de vocês. Satisfaçam-se em
estabelecer-se nesta nova fundação da vibração da Luz, no vosso coração e em ouvir
o caminho da Luz, o som da Luz, a Verdade da Luz. A vossa força, a vossa
determinação a continuar a ser centrado no eixo do mundo é a vossa melhor
garantia, a vossa melhor fonte de eternidade.
Efusão.
...Efusão de energia...
À hora atual, numerosas reconexões fazem-se, ao interior das vossas estruturas
físicas, assim como sutis. Estas reconexões permitem também reconexões nos
diferentes caminhos de vida cruzados, através dos seres que reconectam e que
encontram. Os projetos de vida encontram-se facilitados. Vão ao sentido das linhas
de menos resistências quanto ao que desejam viver, na última ronda. Para que esta
vos seja leve, para que esta vos seja fácil, para que esta não possa obstruir em
nenhuma maneira o caminho da Luz em vocês.
Os fenômenos de fluidez, os fenômenos de sincronicidade, vão, de agora em diante
fazer parte das vossas vidas, a um nível nunca mesmo desejado ou imaginado nos
vossos sonhos mais loucos. Se seguem o som, se seguem a vibração, mais nada
poderá se opor ao vosso caminho, nesta densidade,que não seja um caminho de
Alegria. E será isto, inteiramente. A palavra mestra é a confiança, que colocarão na
vossa Eternidade, a confiança que colocarão em vossa Luz, no som e na vibração.
Não pode ser diferentemente. As circunstâncias da vossa densidade vão alterar
consideravelmente. Nada, digo, nada, absolutamente nada, poderá afetar a vibração,
o som e a Verdade se permanecerem em alinhamento com o eixo do mundo e o eixo

do vosso coração. Não dêem nenhuma atenção aos fenômenos chamados
tecnológicos que quererão manifestar-se à vocês.
Só a voz do coração, a voz de Maria e a voz da vossa alma, são as verdadeiras vozes,
o resto será apenas projeções de ilusão visando semear a dúvida, através de
projeção de falsa Luz. Mas o vosso discernimento, pelo intermediário da vossa nova
conexão, ligado à ativação da 8.a Graça, não permitirá mais que vocês sejam
enganados, induzidos ao erro ou postos sobre um mau caminho. Devem fortificar e
fertilizar em vocês, ao máximo, a Verdade da Luz, a Verdade da vossa mestria. O
caminho e a estrada são-vos traçados por eles. Não devem, em caso algum, seguir o
ego, porque este vos indicará sempre o caminho do medo e o caminho da destruição.
Não pode ser diferentemente. Efusão.
...Efusão de energia...
Bem amados Soberanos da Luz, informo-vos que a vossa próxima efusão acontecerá,
na hora dos vossos relógios, na França, no Domingo vosso solstício, às 6 horas da
manhã (1h da manhã no Brasil). Alteramos assim os horários, de 6 horas em 6 horas,
para que o máximo de Trabalhadores de Luz beneficie-se, em função do lugar
geográfico onde se situam, da efusão da Fonte que continua, independentemente do
ultravioleta (a cada dia entre 12 horas e 13 horas). Assim, durante esta efusão que
acabamos de realizar e que vamos continuar, numerosos de vossos irmãos situados
em 6 fusos horários de vocês pôde beneficiar-se da 8.a graça ao mesmo tempo que
da efusão da Fonte. Transmito-vos a Graça, a Luz, a Verdade, a efusão ultravioleta e
deixo-vos, agora, no silêncio, prosseguir esta obra porque é bem disso que se trata.
A obra do Amor e da Luz.
Mensagem Semanal do ARCANJO MIGUEL - Integração das 'virtudes' - 7a. etapa
Integração das “virtudes” - sétima etapa
Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestiais. Bem amados Mestres e
filhos da Luz, acolhemo-vos nesta 7.a efusão que constitui a 7.a graça, a 7.a estrela.
A 6.o e a 7.a estrela reúnem, no eixo central das 12 estrelas, a influência total e a
revelação total da união do Pai/Mãe na dança dos universos, na dança das vidas, no
movimento da vida e a propagação da Luz pela vontade do Pai/Mãe reunida.
Neste momento mesmo vocês começam a viver a efusão da 7.a graça e da 6.a graça
reunidas. Assim, a Fonte, o Pai e a Mãe, a Santa Trindade presente em todas as
tradições, em todas as religiões e em todas as dimensões nos multiuniversos,
formam a tri-unidade que manifesta-se em vocês. Esta tri-unidade sela em vocês o
regresso no eixo do mundo, no eixo da Verdade, da Unidade e da perfeição.
Esta alquimia reúne-se e realiza-se ao coração mesmo do vosso ser pela vibração e
pela dança do coração. Pela vibração e pela potência da Luz no vosso ser, vocês
reconectam, a partir de hoje, a totalidade do sentido dos universos, a totalidade do
sentido das vossas vidas, dos vossos objetivos, dos vossos caminhos, das vossas
encarnações e das vossas Luzes. Esta reunificação da tri-unidade no vosso ser,
permite fazer de vocês os Portadores, os Transmissores e os Ancoradores da Luz
nesta dimensão. O Conclave, bem como a Virgem Maria (assim nomeada)
estabilizam em vocês, de agora em diante, a potência do Amor, a potência da Luz e a

potência da Verdade. Realizando o alinhamento com o eixo do mundo, o eixo dos
mundos, participam na criação dos mundos e permitem, pela vossa Presença e vossa
irradiação, ancorar na nova realidade a nova dimensão.
Como eu vos disse, venho desconstruir o que não pertence à tri-unidade, o que não
pertence ao projeto e ao plano da Luz, em mundos de obscuridade que vocês
percorreram para transcender e criar. Isto começa agora. A plena potência do
Conclave, a plena potência da energia de Maria, manifestar-se-á sobre esta Terra a
partir do vosso solstício de verão (solstício de inverno aqui no hemisfério sul). Os
avisos que eu vos dei para não dar importância aos fenômenos externos ao vosso
interior, são colocados em relevância agora. Vocês nunca devem perder de vista o
eixo do mundo, a vontade do Pai/Mãe reunida na Fonte. Tornam-se parte do jogo e
da dança da Fonte pela vossa Presença irradiante na vossa densidade. Os portadores
da Luz e os transmissores da Luz tornam-se a Luz encarnada. Primeira efusão da triunidade na vossa Verdade.
...Efusão de Energia...
Realizamos com vocês, no vosso Templo Interno, a potência e graça da Luz, a
potência e a graça do Amor. Tornam-se, bem como Cristo disse em sua encarnação,
o Caminho, a Verdade e a Vida. Mais nenhuma Sombra externa pode vir perturbar o
juramento que realizaram, agora é o momento de vocês reencontrarem vossa
filiação espiritual mais autêntica. Tenho a precisar que o número de seres humanos
que são, de agora em diante, é suficientemente grande para permitir-vos
estabelecer as fundações de um novo mundo. Isto se realizará sob os vossos olhos
pela potência e pela majestade da Luz, pela potência e pela majestade do Pai e da
Mãe que se revelam em vocês, para que tornem-se, enfim, os dignos Filhos que
sempre foram. Realizam assim, na vossa densidade, mesmo dentro desta
encarnação, a potência da graça, porque tornar-se-ão, progressivamente às semanas
que vêm, a graça encarnada.
Não pode haver obstáculos nesta tri-unidade reencontrada. Para o domínio da
Sombra não há mais lugar. Esta se apaga diante da vossa majestade. A revelação da
Unidade, através da tri-unidade, permite ativar em vocês a ressonância, a filiação e a
fusão com as vossas diferentes linhagens espirituais que vão revelar-se, pouco a
pouco, à vossa consciência. Os desagrados externos (onde quer que estejam
situados sobre este mundo) ligados à dissolução, da Sombra, ligados à dissolução do
que não é a Luz, não poderão atingi-los na vossa consciência, na vossa Verdade.
Vocês serão guiados, de maneira infalível pela Luz, quanto aos vossos
comportamentos, quanto às vossas decisões, quanto às vossas evoluções, quanto às
vossas deslocações. O eixo do mundo, realizado pelo despertar da sétima graça,
corresponde ao que numerosos movimentos, numerosas religiões chamaram Fé. Mas
uma fé que sabe, uma fé que vê, uma fé que compreende, uma fé que realiza. Isto
começa em vocês, a partir de hoje. Efusão da tri-unidade.
...Efusão de Energia...
O eixo do mundo constrói-se em vocês. Vocês reencontram o vosso centro e o vosso
eixo. Vocês estão alinhados. Vocês são abençoados. Vocês são a benção. Durante as

próximas 24 horas, a iniciação que realizamos hoje, neste país, devido à fração
horária de 12:00 às 13:00h, realizará esta Verdade em vosso interior. Cabe-vos
cultivar esta graça, permitir-lhe crescer, manifestar-se e realizar-se inteiramente na
vossa densidade. O único desafio das vossas vidas está neste nível e em nenhuma
outra parte. Devem cessar, de maneira formal, as lutas, os combates e tudo o que
faz que a graça não possa crescer em vocês. Deixem crescer a graça através da
permissão, pedindo, e sendo facilitado pela efusão que realizamos. Efusão da graça.
...Efusão de Energia...
Bem amados Soberanos da Luz, faço-me o porta-voz do Conclave, bem como da
Virgem Maria (a quem entregamos a totalidade da vossa radiação) a fim de felicitálos e incentivá-los a viver o que vivem. A Verdade não está em nenhum outro lugar.
As projeções das vossas consciências ao exterior cessarão progressivamente.
Aprenderão, progressivamente às semanas que se desenrolarão, a viver na graça, na
Unidade, na Verdade. Nesta graça não existe nenhuma tensão, nenhum conflito. É ao
nível deste estado que encontra-se o espaço de resolução da Sombra, das vossas
Sombras e das Sombras cultivadas por certos seres neste planeta. Este é o vosso
combate de Luz, o vosso combate de Paz. Todos juntos, agradecemo-vos, vocês que
a nós juntam-se cada vez mais numerosos, cada vez mais valente e fortes, nesta
magnífica transformação de Luz. Sejam agradecidos. Estejam certos também, de que
no momento mais forte da desconstrução deste mundo, Maria se dirigirá
individualmente a cada um dentre vocês.
Ninguém poderá ser enganado por esta voz mesmo que, pelo momento, não
participem neste trabalho de Luz. Cada um dentre vocês, onde quer que estejam
sobre este planeta, independentemente do seu sentido do serviço (para com a
Sombra ou a Luz), reconhecerão instantaneamente, sem dúvida nenhuma, a
vibração da Divina Mãe. Maria anunciar-vos-á, pessoalmente, certo número de
elementos a realizarem, no momento certo. Este anúncio selará, de maneira
definitiva, a vossa reunião à Luz. Ninguém poderá confundir este anúncio com outra
coisa porque a resposta será entendida no coração e não na cabeça.
De agora em diante, nesta densidade, sendo vocês mesmos o eixo do mundo, terão a
capacidade cada vez maior de funcionar, viver pela Luz e para a Luz. Isto é uma
inversão total de paradigma, uma inversão total de tudo o que pertencia às vossas
vidas até agora. Neste sentido, recomendamos-vos, nós, Conclave, bem como a
Divina Maria, cada vez mais, de abandonar-vos à Vontade da Luz, à Vontade da
Fonte, à vontade da Unidade. É neste abandono que reside, independentemente das
circunstâncias externas das vossas vidas, a realidade da Alegria, a realidade da
Presença, a realidade do Eu Sou. Nesta Verdade, o vosso caminho nesta densidade
não poderá encontrar obstáculos. Efusão da Fonte.
...Efusão de Energia...
Bem amados filhos da graça e da Verdade, o vosso papel, de agora em diante,
consiste em incorporar cada vez mais esta Verdade, a manifestar-la de maneira
silenciosa, no mundo e pelo mundo. Onde quer que estejam, qualquer que seja o
vosso lugar no universo e nesta vida, vocês são todos iguais frente à Luz. O vosso

papel é irradiar, literalmente, esta vibração, esta nova densidade onde a Unidade
não é mais confrontada com nada a não ser ela mesma. Há, por conseguinte, uma
reunificação total e inteira do que vocês são em outras dimensões. Esta revelação é
acompanhada, para vocês, de uma facilidade maior para aceder ao mundo da Luz, o
mundo da vibração e o mundo da Essência da Forma. Quanto mais deixarem esta Luz
penetrar totalmente no vosso ambiente, mais o vosso caminho aparecerá claro, fácil,
apesar da desordem do mundo. A Virgem Maria, o Conclave, pede-vos para voltarem
cada vez mais para o interior, não para vos retirar neste interior, mas para extrair a
Luz, a consciência que devem colocar em cada um dos vossos passos, cada uma das
vossas relações, cada uma das coisas que fazem. É assim que a Luz revela-se ao
mundo. É assim que o Pai e a Mãe reunidos vos falam e ensinam. Uma vez mais,
agradecemos a multidão de seres humanos que a nós se juntam e que a vocês se
juntam neste trabalho, nesta Verdade. O trabalho da Luz é a maior das graças que
um ser humano possa viver. Não há, nesta dualidade, um acontecimento que possa
por-vos tanto na Alegria e na Verdade quanto o que vivem atualmente. Vocês são os
que despertam. Isto faz-se em Alegria. Só a desconstrução não é a Alegria, mas
vocês são a Alegria na desconstrução. Vocês são a Alegria nesta densidade e tornamse, vocês mesmos, o que propomos-vos: o eixo do mundo, a tri-unidade reunificada
no vosso Templo Interno, na vossa consciência. Devem agir pelo mundo, a ação não
sendo aqui uma ação imprimida de dualidade ou de reação, mas devido ao que
fazem, uma ação de graça, uma ação de Verdade. Efusão da radiação ultravioleta.
...Efusão de Energia...
Bem amados Mestres da Luz, filhos da Fonte, devem percorrer este mundo e deixar a
Luz agir em vocês e dar-vos as diretrizes do vosso caminho, da vossa vida. Devem
acolher o que vem. Devem acolher a graça. Devem viver nesta graça e neste mundo.
As vossas ações então serão guiadas, se vocês assim o aceitam, pela nossa
orientação e nossa radiação, pelo ultravioleta, pelo Espírito Santo e pela Fonte.
Pouco a pouco, quanto mais penetrarem e ancorarem o eixo do mundo, mais vocês
tomarão consciência deste que é a Fonte, do seu papel nesta densidade. Pedimo-vos
humildemente para que se submetam à Verdade da Luz, para abandonar-vos à Fonte
e à radiação da Luz Una.
Vossa força, a vossa sobrevivência, não pode vir de outro lugar senão de lá.
Abandonando-vos à Fonte, o vosso caminho será claro, o vosso caminho será
poupado, independentemente, uma vez mais, das desconstruções deste mundo. A fé
deve tornar-se a vossa muralha, isto é o que é realmente. Realizando o eixo do
mundo, a vibração do vosso DNA transforma-se totalmente, a vibração das vossas
células, a vibração do vosso corpo físico, abarrota-se literalmente da Luz da Fonte e
revela uma fisiologia profundamente diferente. As vossas necessidades tornar-se-ão
diferentes. O vosso funcionamento tornar-se-á diferente em todos os níveis. Isto
representa as premissas do que viverão atualmente, chamado de transição
dimensional ou ascensão. O intelecto, a razão, deve ceder o lugar totalmente à
inteligência do Amor, à inteligência da graça. Efusão da Fonte.
...Efusão de Energia...

Temos a precisar, nós, Conclave, que quanto mais numerosos a participar nestes
Casamentos, mais leve a Terra se tornará. Assim, engajamo-vos para irradiar esta
Luz sobre o conjunto dos vossos irmãos, sem fazer perguntas, sem impor seja como
for, simplesmente propondo. Como precisava durante a minha última intervenção da
última efusão, é pelo vosso exemplo que contaminarão, que irradiarão tanto quanto
possível esta Luz. O movimento que começou há agora 7 semanas prosseguir-se-á e
se amplificará ainda mais de semana em semana.
A vibração da Fonte penetra o conjunto da criação nesta densidade e não
unicamente, obviamente, os humanos. A Terra própria começa a responder ao
impulso destes Casamentos por uma vibração mais intensa que vem do seu núcleo
cristalino, que se manifesta também pela amplificação de consciência dos seres que
vivem na Intraterra participando, eles também, da elevação da consciência Una para
a sua evolução de pura Luz. Como vos dizia, entregamos os selos e as vibrações da
nossa presença e nossa irradiação à Maria. Esta dispõe agora de toda a potência
necessária, e da abertura dos canais nos seres humanos, a fim de poder, muito em
breve, realizar o anúncio de Maria. Devem, da mesma maneira, na vossa vida,
acolher o que se apresenta a vocês de maneira leve, porque é a Luz que age por
vocês. As circunstâncias das vossas vidas, quaisquer que sejam, são ressonâncias da
Luz, ressonâncias da Verdade.
Se alguns dentre vocês vivem fenômenos considerados dolorosos, compreendam
efetivamente que isto é para permitir a manifestação total da Luz neles e,
finalmente, é o que se produzirá. A fé deve crescer. A confiança na Luz deve
estabelecer-se, de maneira irremediável e definitiva na vossa consciência. Efusão da
radiação ultravioleta.
...Efusão de Energia...
Pela realização desta 7.a graça, o ultravioleta penetra agora e seguidamente, no
conjunto das vossas células, permitindo a mutação e o despertar necessário do
conjunto da vossa herança de DNA. A transmutação vibratória e atômica dos vossos
átomos constituintes pode agora começar. A vossa estrutura, a vossa forma, evolui
para uma forma mais adequada com a vontade da tri-unidade, com a vontade da
Fonte. Não se perturbem, através desta vibração que transmutam, com as
eliminações que podem produzir-se.
Acompanhem sem resistir. Não são desequilíbrios duradouros, mas muitas
eliminações do que deve ser. O único bálsamo a aplicar sobre estas resistências é
acolher ainda mais Luz nas vossas estruturas. O corpo transmutado, uma vez que ele
terá eliminado certo número de oposições e de resistências que chamam doenças,
tornar-se-á impermeável a qualquer vibração da Sombra, veiculada igualmente por
medicamentos chamados vacinas que por qualquer influência mental quererão
impôr-vos. Efusão da graça.
...Efusão de Energia...
Bem amados filhos da Luz, quando falo-vos de acolher a Luz, isso vale também para
o fato de acolher o que quer que se apresente a vocês com o mesmo amor e a

mesma Luz. Pelo princípio que acabo de enunciar, nenhuma Sombra, se continuam a
acolher a Luz, poderá atingi-los. A Luz que emitem, a potência da vibração e a
mutação que vivem, transmutará esta Sombra e a dissolverá. Não devem temer
nada. Não devem duvidar de nada. A Luz é muito potente. A transmutação que vivem
é a Verdade, é a realidade. Não se preocupem com as sensações de calor, de frio, de
vibração que os vossos corpos vão começar a viver de maneira intensa. Isso resulta
da ação da Luz e da Fonte, da ação do Pai/Mãe, dentro mesmo das vossas estruturas
físicas.
...Efusão de Energia...
Bem amados Soberanos da Luz, pararei por aqui com estas frases: Temos, nós,
Conclaves, a agradecer a todos os seres humanos que participam ao esforço da Luz,
ao esforço para a transição dimensional. Abençoamo-vos individual e coletivamente.
O trabalho da graça (entre 12 horas e 13 horas, à hora do vosso relógio) se
amplificará durante esta semana. Este momento de graça, é-vos pedido que vivamno em total consciência, independentemente das vossas atividades externas. Devem
estar conscientes e agradecer a graça que a Fonte vos traz nestes mundos
deslocados onde vivem. Acolher e agradecer. A ação de acolher corresponde a um
agradecimento. Da mesma maneira que acolheram estas efusões ultravioletas, e que
continuarão a fazê-lo, acolhemo-vos, nós também, na Luz, na dança da graça e na
dança da Verdade.
A transmutação dos vossos corpos físicos é mesmo uma Verdade vivida dentro da
vossa densidade. Não se trata mais de um fenômeno sutil, mas de uma realidade
tangível, visível, e perceptível. Quanto mais acolherem o eixo do mundo, melhor
eliminarão o que deve ser eliminado. Quanto mais desenvolverem o acolhimento e o
serviço à Luz, o acolhimento e serviço aos vossos irmãos e irmãs, o acolhimento e o
serviço ao conjunto da criação nesta densidade, melhor irão, melhor se portarão, e
cada vez mais estarão na Alegria. Abençoamo-vos e deixamos-vos viver a triunidade, agora, no silêncio, até o fim dos vossos 72 minutos terrestres. Sejam
abençoados. Nós vos amamos.
...Efusão de Energia...
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Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestiais. Bem amados filhos da Luz,
onde quer que estejam no mundo, recebam a nossa gratidão, os nossos
agradecimentos, vocês, os Portadores de Luz, que ancoram nesta densidade a
possibilidade da nova Terra, a possibilidade da nova vibração e a possibilidade da
nova radiação. O Conclave junta-se a mim a fim de agradecê-los com sinceridade. O
vosso trabalho de recepção ao ultravioleta já permitiu a ancoragem da vibração da
Luz na vossa densidade. Vocês estão no caminho, agora cada vez mais numerosos,
cada vez mais despertos à realidade da vossa evolução, à realidade da Alegria que,
gradualmente, cresce em vocês.

Hoje a efusão da radiação ultravioleta é acoplada pela primeira vez, com a efusão
específica que chamam, na vossa linguagem, de Espírito Santo ou polaridade
feminina de Deus. Esta polaridade do Divino, a Luz, conjugada à efusão ultravioleta,
realiza em vocês a emergência da sexta graça. Esta se refere, em vocês, à reconexão
da vossa filiação, da vossa Luz Fonte, o Pai/Mãe reunidos e personificados na vossa
densidade pela Fonte das Fontes. Pouco a pouco, vão estabelecer uma conexão
consciente na vossa densidade com o que, em toda a eternidade, em todos os ciclos
e em todos os tempos, está ligado a vocês de maneira indestrutível.
Progressivamente a esta reconexão, vocês tomarão consciência, na Alegria e no
sentido de eternidade, da realidade desta Presença. A tomada de consciência se
acompanhará progressivamente da identificação desta Fonte. Nós mesmos não
fazemos nada além de participar e obedecer à Fonte das Fontes.
Nós participamos, pela nossa radiação ultravioleta e pela efusão do Espírito Santo
que retransmitimos, à divulgação desta Verdade final que assinala, se tal é o vosso
desejo, se tal é o vosso final desejo, o regresso na Unidade, participando ao mesmo
tempo da imortalidade e transcendência desta dimensão dissociada que percorrem
há tanto, tanto tempo. A Divina Mãe (a qual entregamos todos os poderes dos
nossos selos angélicos) junta-se de agora em diante, a mim e a nós, Conclaves, a fim
de regá-los à Fonte da graça, regá-los à Fonte da Verdade, regá-los à Fonte da
Alegria, a fim de permitir-vos, se tal é o vosso desejo, uma vez mais, penetrar o
santuário da eternidade. Primeira efusão da radiação ultravioleta e do Espírito
Santo.
...Efusão de Energia...
Bem amados Soberanos da Luz, a ativação desta reconexão em vocês, a ativação
desta sexta graça em vocês, acopladas e efetivas de maneira total quando acontecer
a ativação da sétima graça, torna-se possível a ativação do regresso ao eixo
primordial. Este eixo primordial, quer dizer o que eu chamo de o eixo da vossa alma,
ilustrado nesta densidade pelo eixo do mundo, manifestado neste mundo de
superfície, assinalando a identificação, em vocês, a seres da eternidade, a seres
conectados, a todos os tempos e a toda a eternidade, à Fonte que são.
A Fonte do que vocês são pode ser equiparado ao Sol Central das galáxias em sua
parte Pai, e o núcleo central deste planeta sobre o qual vocês tomaram a densidade,
equiparado à vibração da Mãe, presente, em todos os tempos, em todos os períodos
e em todo o ciclo de criação e de desconstrução. Não podia ser diferentemente. O
princípio de filiação da alma humana a esta Fonte vai revelar-se hoje, tanto no eixo
do mundo na vossa densidade quanto na densidade deste planeta. A reconexão é,
por conseguinte, uma identificação à realidade e a Verdade que acabo de anunciar.
Centrar-se no eixo do mundo, centrar-se na Fonte da vossa Fonte, implica em vocês,
bem amados Soberanos da Luz, uma indizível Alegria. Esta indizível Alegria participa,
e participará cada vez mais, à medida que as semanas passam, até o período do fim
de Setembro na data onde vocês me honram, da conceitualialização (para além da
identificação, para além da forma) da Verdade da vossa união com inventor supremo
dos universos. A Fonte, exteriorizada ela própria nas dimensões e nos
multiuniversos, é a consciência total dos mundos em todas as dimensões.

Esta realidade está escondida no interior de vocês, escondida pelo sentido do vosso
sacrifício e pela promessa da Fonte das Fontes, por humildade e graça, de nunca
intervir na vossa evolução (enquanto o momento não se apresentaria), para revelarse a vocês. Este momento, pelo regresso e ativação da sexta graça, assinalando em
vocês o despertar do eixo e do centro, permitir-vos-á, se tal é o vosso desejo,
reconhecer esta Verdade. Isso participará, de maneira indestrutível, ao abandono
total da Fonte que são à fonte das Fontes.
Quando acontecer este abandono, a realização da vossa dimensão e a realização da
vossa Verdade fará crescer em vocês uma Alegria indizível. Esta Alegria não é a
finalidade, mas o testemunho da vossa reconexão. O ultravioleta e o Espírito Santo
são a vossa herança. O ultravioleta e o Espírito Santo são a vossa Verdade final. O
ultravioleta e o Espírito Santo assinalam em vocês, o fim próximo da dualidade e o
regresso à vossa Unidade na graça, no Amor, na Luz e a revelação desta Luz.
Segunda efusão do Espírito Santo e radiação ultravioleta....Efusão de energia... Bem
amados filhos da Lei do Um, agradecemos a vocês o vosso papel de Transmissor, de
Ancorador e de Portador da Luz.
O vosso trabalho permite-nos, a nós, Arcanjos, aproximar-nos mais perto da vossa
densidade a fim de permitir o trabalho de desconstrução se amplificar de agora em
diante. À medida que a ilusão do poder exercido pela separação desagregar-se-á,
progressivamente, vocês terão a possibilidade de reconectar-vos à graça, à Alegria,
à vossa eternidade. Este bálsamo, aplicado na vossa densidade, aliviará de maneira
tangível e de maneira concreta o que chamam de karma desta Terra e de alguns dos
seus habitantes. Assim, pelo vosso trabalho vocês participam, de maneira ativa e
extremamente lógica, ao trabalho de redenção para que a Verdade se instale, de
maneira duradoura, e manifeste-se de maneira tangível nesta densidade da Terra.
Vocês participam assim, de maneira ativa, na transcendência da Terra. Participam
assim de maneira ativa, na redenção de numerosos dos vossos irmãos que, pelo
momento, não ousavam ou não queriam participar nesta efusão de amor,
procurando e manifestando por aí a prova da sua dualidade ligada aos seus medos
ou a outras contingências, não lhes permitindo, até atualmente, aceitar. No entanto,
o vosso abandono à Luz, o vosso abandono à efusão ultravioleta, e pela presença da
Divina graça na vossa densidade, permite de agora em diante, este trabalho. Como
eu vos dizia, nós, Arcanjos, percebemos por toda parte na superfície desta Terra a
abertura de numerosas almas à sua Verdade. Múltiplos lares de Alegria estouram e
acendem-se por toda a parte sobre este mundo, qualquer que seja a aplicação da
desconstrução, da ilusão do poder sobre o outro, independentemente das
densidades aumentadas dos que se opõem ainda a estas efusões. Mas, como o
sabem, nós, Arcanjos, intermediários da Fonte, nunca imporemos nada, seja como
for. Deixamos evoluir os que duvidam, os que recusam.
Deixamos-lhes fazer a sua própria experiência e a sua própria aprendizagem disto
que desejam experimentar. Bem amados filhos da Luz, o que vocês permitem, visto
da nossa dimensão, é simplesmente magnífico. Os vossos esforços, as vossas
tensões para a Unidade, a vossa aprendizagem do regresso ao Centro, o regresso ao
eixo central, permite-vos momentos de incentivo através da manifestação da Alegria
da eternidade. Isso não é nada além da justiça. Isso não é também nada além do

normal e simples. Nós vos transmitimos pelo intermédio do conjunto Conclave, os
nossos incentivos a trabalharem para esta simplicidade, trabalhar para a humildade,
trabalhar para a Alegria e para o despertar de um número maior ainda, a cada
semana, dos vossos irmãos e irmãs. Lares inúmeros de Luz, sobre o conjunto dos
continentes, trabalham por isto. Alguns dentre vocês, neste momento mesmo,
tocados pela graça, decidem, na sua alma e consciência, participar no que está a
caminho.
No entanto não devem impor absolutamente nada se não estão estabelecidos
firmemente no vosso eixo, na Presença, na Alegria. Só isso deve transparecer e isso
se faz no silêncio, isso se faz em humildade e não por palavras e ainda menos pela
persuasão. Só o exemplo de Luz será um impulso às vezes vital, para outras almas,
para juntarem-se ao vosso caminho e a vossa abertura. Recordem que à medida que
deixarem a radiação ultravioleta e a radiação do Espírito Santo penetrar no vosso
coração, mais encontrarão a vibração do Pai, a vibração da Verdade, e mais a vossa
alma exultará em Alegria destas redescobertas e, sobretudo desta identificação. É
difícil para vocês, almas humanas em encarnação, aceitar que são os Mestres da Luz
e, no entanto, assim é.
É difícil para vocês aceitarem que a vossa missão de espiritualização desta matéria,
a vossa, como a dos vossos irmãos e irmãs, como a deste planeta, é a vossa missão,
é a vossa Verdade. E, no entanto, a reconexão ao vosso eixo e ao eixo do mundo
permite-vos reforçar em vocês esta convicção e permitir mais ainda o vosso
abandono à Verdade da Luz. Terceira efusão da radiação do Espírito Santo e
ultravioleta, nas vossas densidades.
...Efusão de energia...
Bem amados filhos do Um, filhos do Único, vocês são os pilares da manifestação e a
revelação da Verdade. Alguns dentre vocês sentem as premissas de manifestações
mais presentes e mais estabelecidas desta Verdade. Os dentre vocês que vivem isso,
percebem por antecipação, por uma graça ainda maior, a autenticidade do que vos
propomos. A ativação da sexta graça, e o sexto fio de DNA, permite realmente este
regresso ao centro, este regresso à Verdade que é Alegria indizível. Esta Alegria
indizível apresenta ela também 7 níveis para a vossa Divindade. O 1º nível é ativado
a partir desta noite. Consiste na revelação da dimensão interna mais nobre, mais
elevada, nesta densidade, corresponde a reconexão consciente com o vosso Pai,
dentro mesmo da vossa densidade. Por este despertar, aqueles dentre vocês que o
realizam selam assim a nova aliança. Aliança de Alegria, aliança de fogo, aliança de
Amor, da Verdade, da Simplicidade.
Esta Unidade reencontrada faz que de agora em diante tenham a tarefa de manter
este fogo pela manifestação da Alegria, o sentido do serviço ao conjunto da
humanidade, pelo sentido da responsabilidade de ser um Portador de Luz que
trabalha na Alegria e na Unidade reencontrada a fim de permitir, pela radiação e
probidade, à Verdade, de se estabelecer ainda mais forte, ainda mais largamente
neste mundo. Acolher a Luz, assim como o fazem, bem amados Filhos do Pai, é um
ato grandioso que assinala para vocês o fim da separação, o fim da ilusão do

sofrimento, o fim da doença, o fim da exclusão e o regresso dentro da graça. Efusão
da radiação ultravioleta e do Espírito Santo.
...Efusão de energia...
Bem amados Soberanos da Luz, por esta reconexão, vocês tomam e tomarão
consciência, progressivamente, ao vosso ritmo, da Verdade que está em vocês, da
realidade do que são, da realidade que é a Fonte das Fontes. Vocês imergirão na
Alegria mais pura, da Alegria mais nobre e mais desinteressada que seja possível
experimentar no vosso mundo. Esta reconexão é Alegria, é rir. Reconectando a vossa
Fonte desta maneira, pela revelação da Presença, a ilusão deste mundo terá cada
vez menos efeito sobre vocês. Recordem a palavra que eu empreguei: tornam se
pilares da Luz. Como pilares, nós, Arcanjos, o conjunto das hierarquias espirituais, o
conjunto dos círculos de Luz e a Fonte rega-os, literalmente, de graças e
agradecimentos.
O estado que vivem nestas efusões, para alguns dentre vocês, manifestar-se-á
independentemente mesmo desta efusão, assinalando que pelo vosso regresso à
Unidade tornam possível, em vocês mesmo e ao exterior de vocês mesmos, e
independentemente da radiação dos Concílios, Conclaves e dos Círculos de Luz, a
manifestação e a radiação da Luz. Esta tomada de consciência é importante porque
vai fazer, e faz de vocês, seres autônomos e, no entanto reconectados. Faz-vos
passar do ego e do livre árbitro à liberdade. Reconectar a vossa Fonte permitir-vos-á
viver e experimentar uma liberdade que nunca o vosso ego teria podido imaginar
possível. A realidade, Deus, o Pai, é Amor. É, sobretudo liberdade e humildade. Ele
deixa-vos, desde a eternidade, ir ao vosso ritmo em afastamento da vossa
eternidade e no regresso à vossa Unidade. Deus é graça, no sentido mais elevado
que possa conter esta palavra.
Ele vos ama quaisquer que sejam as vossas escolhas, qualquer que seja o vosso
destino, independentemente do que fazem. Ele espera, desde o eixo do mundo, o
vosso despertar, com paciência, com amor, com delicadeza. Fazemo-nos assim, nós,
Conclaves Arcangélicos, o seu embaixador. O regresso do conjunto deste sistema
solar nos mundos da Unidade é um momento de Alegria. Não vos deixem
impressionar, vocês que ativaram em vós esta radiância, pelas movimentações de
forças que pretendem impedir a vossa liberdade. Vocês são seres de liberdade. Vocês
juntam-se hoje mesmo, no espaço da liberdade, dentro mesmo da vossa densidade,
dentro do lugar onde estão. Efusão da radiação ultravioleta e do Espírito Santo.
...Efusão de energia...
A ativação desta sexta graça permite a identificação em vocês do que permite o
movimento da vossa encarnação, a existência mesmo da vossa vida. A sexta graça
revela a vocês a realidade da Fonte primeira, como Fonte da vossa Fonte, e Fonte da
vossa própria Respiração. Esta reconexão, esta identificação, reforça a Luz que
emitem, a Luz que transmitem, a Luz que levam. Esta alquimia que se realiza em
vocês, aproximando-vos da Unidade, faz-vos tomar consciência do amor que vos
rega, mesmo dentro do que vos afastou, por vontade própria da encarnação, da Luz.

Sentir, viver no coração, no amor do Inventor, de maneira lúcida, de maneira supra
consciente, é uma graça indizível.
Possa esta graça preenchê-los dos seus benefícios. Possa esta graça apagar em
vocês, de maneira definitiva, os jogos da dualidade, os jogos da experiência da
dualidade e permitir-vos um regresso na vossa eternidade em toda lucidez. No
entanto, e como sabem, a estrada continua nesta densidade para que o máximo de
elementos densos possam ser elevados pela vossa Alegria. Nós vos pedimos, nós,
Arcanjos, durante as 6 semanas restantes das vossas efusões do Espírito Santo e da
radiação ultravioleta, cultivar os momentos de Alegria que viverão, e estabelecervos cada vez mais nisso. Compreendendo bem, uma vez mais, que é abandonando
que recebem, e não diferentemente. Que este abandono é uma vontade, um impulso
em vocês, de irem em direção a isso. Quando foi dito que se vocês dessem um passo
para a Deidade, a Deidade daria mil em direção a vocês, isto não é uma visão do
espírito, mas corresponde a estrita Verdade da Luz. A radiação Arcangélica, e mais
precisamente pela radiação ultravioleta, permite lavar, literalmente, as vossas
vestes de Luz feridas pelas dúvidas, os medos, o mental, pelas emoções e pelo ego.
Trabalhamos em vocês, se deixam-nos trabalhar, se acolhem-nos. Propomos mas
não impomos nada. Eu Diria simplesmente a aqueles que duvidam ainda, que isto
pertence ao vosso próprio ponto de vista, à dualidade que desenvolveram pelas
vossas encarnações extensivas, que tornaram necessários em vocês a expressão
desta dualidade, pelo julgamento entre o bem e o mal, pelo que vocês chamaram
discernimento. Mas ainda é necessário, para distinguir, passar do julgamento da
cabeça ao coração. Digo-vos solenemente, caras crianças que não aceitaram ainda o
que vem, que não podem fazer a boa escolha com a vossa cabeça enquanto vocês
não experimentaram o vosso ser interno e a Verdade do ultravioleta e do Espírito
Santo.
A Divina Mãe tem esperança de que a sua doçura, que a sua Presença e sua radiação
dentro mesmo da nossa efusão, a partir deste dia, permita-vos acolher em paz e
Verdade, o que derramamos sobre vocês e que os vossos irmãos transmitem a vocês,
por Amor. O dom da graça é efetivo. Ainda é necessário que o vosso mental, que o
vosso discernimento, não vos impeça de acolher esta graça. Não esqueçam nunca
que não podem definir a veracidade de uma consciência que vos é proposta se não a
comem, se vocês não a incorporam. Finalmente, se deixam o vosso mental decidir
por vocês, da justificação que propomos, terão fortes possibilidades de enganaremse. Não há nada além do vosso coração, da vossa consciência (e não a vossa cabeça)
para reconhecer a efusão dos vossos irmãos e a nossa efusão. Tendo em conta a
multiplicação do número de almas recebendo estas efusões e transmitindo-as,
parece evidente que nunca uma energia de consciência oposta à Luz vos impediria
de viver esta Alegria, mesmo de maneira efêmera.
Solicitamovos, com humildade, a abrir o vosso coração, o vosso Templo Interno, à
energia do Pai, à energia da Mãe. Não existe o Diabo, no sentido em que vocês
entendam, só na dualidade. Na Unidade, tudo é felicidade, tudo é harmonia, tudo se
desenrola dentro mesmo da vossa vida densa, de maneira perfeita. Só na resistência
e na experiência da dualidade podem manifestar-se o sofrimento e o medo. A
radiação ultravioleta que vos propomos e a efusão do Espírito Santo está lá para

saturá-los de Alegria, para saturá-los de Luz, para saturar-vos de um Amor indizível
que nunca, na vossa densidade, teriam podido experimentar. Então, sim, pedimos
que queiram, honrem e aceitem este presente. Todos os irmãos encarnados que
estão ao redor de vocês e que participam nesta transmissão, esta efusão, são seres
que, como vocês, sofreram e se regam agora à fonte das Fontes. Não podem ignorar
isto por muito mais tempo. Acolham, abram o vosso coração e verão bem, vocês
farão a experiência. Não pode ser diferentemente. A graça voltou. A Luz voltou. A
Verdade voltou. Nenhuma prova imposta pela desconstrução poderá atingir os
dentre vocês que estarão nesta graça. Isso é para vocês a única maneira de viver a
transformação que vem, centrados no vosso eixo e no eixo do mundo que vem
preencher a sua promessa. Efusão da radiação do Espírito Santo. Efusão ultravioleta.
...Efusão de energia...
Bem amados filhos da Alegria e da Verdade, o que está a caminho, agora, é inegável.
Não serve a nada encobrir a face, encobrir o coração. O que vem é pura graça. Os
jogos da desconstrução que vos anunciei tomam de agora em diante a sua plena
amplitude. Não vos atrapalhem com estes jogos da Sombra. Só a graça da Alegria
deve tornar-se o vosso objetivo e a vossa finalidade, pois é trabalhando no
estabelecimento da Graça e a Alegria em vocês que trabalham com mais precisão o
melhor possível para o estabelecimento do Reino sobre esta Terra. Não há outro
combate. Não há outra Verdade além do reforço da graça e da Alegria em vocês. Não
há outra Verdade, não há outra Unidade que a do vosso coração. Não há outro papel
além do de realizar isso.
Vocês são, de maneira efetiva, mais do que nunca, e de maneira mais consciente,
mais do que nunca, ligados à vossa Fonte. Esta vos rega e regá-los-á,
progressivamente ao vosso abandono a ela até revelar-se totalmente a vocês. Esta
revelação é acompanhada de Alegrias da redescoberta, da Alegria da explosão da
Luz na vossa densidade. Isso está a caminho. Isso é o caminho. Nada,
absolutamente nada, pode se opor à Luz. Devem ousar penetrar em vosso santuário.
Devem ousar penetrar nos reinos da eternidade a fim de viver pela Alegria e para a
Alegria, no sentido do serviço, no sentido do não julgamento. Efusão do Espírito
Santo e da radiação ultravioleta.
...Efusão de energia...
Bem amados filhos da Luz, como sinal da Presença da Divina graça, onde quer que
estejam no mundo, à hora do vosso relógio de meio-dia, e cada dia, durante um
período de uma hora, até o fim das radiações ultravioleta, ser-vos-á tornado
possível, onde quer que estejam, o acesso a esta reconexão à Fonte. Esta hora
privilegiada, entre 12 horas e 13 horas, onde quer que seja, será um momento
privilegiado de contato com o Pai e com a Eternidade. No que nos diz respeito, para
a ativação das 6 últimas graças, convirá, da próxima vez, que reúnam-se sempre
mais numerosos, no Domingo da vossa próxima semana, à hora de meio dia,
precisamente, hora francesa, desta vez (sendo aqui no Brasil 7h). Recordem que, de
agora em diante, a graça está com vocês, de maneira muito mais sensível e mais
perceptível durante uma hora, todos os meios-dias, hora do vosso relógio, aonde
quer que seja desta Terra, o Pai se aproximará de vocês.

Isto é mais um sinal da Verdade que damos-vos, da Verdade que oferecemos-vos. Se
estão a escuta neste horário, constatarão que não há nada além de Alegria,Verdade,
Unidade, Amor, só Luz e absolutamente nenhuma outra coisa. Vocês são livres para
fazer o que quer seja com este presente. No entanto, a Fonte própria decidiu isso
para fazer de modo que os que o desejam mesmo (e independentemente deste
processo de transmissão e radiação ultravioletas) permite estabelecer diretamente
um contato entre vocês e ele a fim de provar, se isso fosse necessário, no vosso
coração, a Verdade e a Luz que vos propomos. Efusão da radiação de ultravioleta e
do Espírito Santo.
...Efusão de energia...
As manifestações possíveis em vocês, na hora de conexão com a Fonte das Fontes
são, sobretudo, manifestações de Alegria, manifestações de indizível Alegria,
vinculadas mesmo a vossa reconexão, se tal é o vosso desejo. Estarão, se desejarem,
e durante esta hora, em contato direto com o Pai. Por esta abordagem, o Pai deseja
prepará-los ao acolhimento. Deseja prepará-los, para um tempo ulterior, ao
acolhimento do anúncio feito por Maria, sobre o que falarei muito mais longamente
na efusão da sétima graça. O Pai não pode, em nenhum momento, violar o vosso
juramento e a sua promessa. O Pai é paciente. O Pai é Amor e humildade. Oferecevos esta graça da sua radiação e da sua Presença esperando (e tendo em conta os
resultados da primeira parte da efusão ultravioleta) reforçar ainda mais a
emergência do Amor e da Verdade no vosso mundo. Bem amados Soberanos da Luz,
não duvidamos das vossas capacidades de ir para além dos véus da ilusão. Não
duvidamos, em nenhum momento, da vossa capacidade de ultrapassar os vossos
medos, pela graça do trabalho que empreendemos sob a injunção da Fonte. Efusão
da radiação da pressão ultravioleta e do Espírito Santo.
...Efusão de energia...
Bem amados Soberanos da Luz, tenho a precisar que a vossa capacidade de receber
a efusão direta do Pai, progressivamente aos dias e as semanas que vêm, fará que
tenham a capacidade de apresentar-vos e de entregar-vos a radiância da Fonte, a
irradiação do Pai. Devem aceitar acolhe-lo para vivê-lo, aceitar na vossa alma e
consciência, no vosso coração. Estejam certos que neste momento revelarvos-á a
sua Presença. Vou agora abençoá-los e deixar-vos viver em silêncio o fim da efusão
da radiação ultravioleta e a efusão do Espírito Santo. Eu vos abençôo.
...Efusão de energia...
Mensagem Semanal do ARCANJO MIGUEL - Integração das 'virtudes' - 5a. etapa
Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestiais. Bem amados Soberanos da
Luz, eu saúdo em vocês a Graça. Recebam, todos vocês que participam da
ancoragem na Terra desta nova vibração, deste novo estado, as saudações e o Amor
do conjunto de Conclaves, Concílios, Reuniões Angélicas e Espirituais. Vejam só,
vocês estão agora em número extremamente importante a fim de ancorar nesta
densidade a chegada da Luz, da Unidade. Bem amados filhos da Luz, chegamos à

quinta graça. Eu vou, em algumas palavras, tentar definir com as vossas palavras o
que significa esta graça. A alma humana se afastou voluntariamente da Fonte a fim
de viver a experiência que vocês vivem. Esta experiência induz a um movimento. Em
encarnação vocês são o movimento. A Fonte é o que permite este movimento
permanecendo ao mesmo tempo ao centro. A vossa vida é movimento.
A roda das vossas encarnações é movimento. A expansão do vosso ego e da vossa
alma, nesta densidade, é movimento. Assim podem dizer que a vida é movimento. A
Fonte é princípio. Vocês são convidados agora a juntarem-se ao princípio do
movimento e, para isso, devem, no entanto parar o movimento. Parar o movimento
não significa parar a vida, mas bem pelo contrário, participar na vida, mas através de
uma nova densidade muito mais leve, muito mais em harmonia, muito mais
próximos da Fonte. Nisto, a quinta virtude consiste em realizar a impermanência do
eu e, por conseguinte a permanência do Divino. Assim, a quinta virtude e a quinta
efusão do Espírito Santo preparam em vocês um momento essencial no meio dos
vossos Casamentos Celestiais que se realizará na vossa Segunda-feira de
Pentecostes às três horas da manhã (22h do domingo no Brasil). Hora em que, pela
primeira vez nesta humanidade, neste ciclo de mais de 50.000 anos, se realizará a
alquimia do Espírito Santo e a alquimia do ultravioleta. Juntas, estas duas radiações,
estas duas irradiações permitir-vos-ão tocar a eternidade. Isto não assinala o fim,
mas o início da realização dos vossos Casamentos Celestiais. Nisto, é necessário,
neste dia, realizar a imanência (procurar Deus dentro de si). Por isso, a efusão da
radiação ultravioleta que acolhem, cada vez mais numerosos, permite realizar uma
ancoragem cada vez mais forte desta realidade na vossa densidade. Isso vos
aproxima do princípio de mutação,de transmutação.
Isso vos aproxima da Eternidade. Isso vos permite, conservando ao mesmo tempo
este corpo de densidade, realizar a veracidade do vosso juramento inicial que
consiste a prometer à Fonte que retorne a ela. O princípio é parar o movimento,
voltando-vos ao centro, o que certas tradições chamaram exercícios espirituais (no
hinduísmo, as diferentes formas de yoga; na vossa linguagem ocidental, a
meditação; em outros povos, o xamanismo; e bem como outras palavras ainda) para
significar a mesma realidade: a realização da imanência dentro do abandono do Ser.
Para isto, devem parar o movimento, compreendam que vocês não são o movimento,
mas que são bem mais que este movimento.
A hora é chegada, de dar-vos acesso a esta verdade, a esta Unidade que se aproxima
da vossa densidade. Isso vos permitirá realizar, ao momento certo, após a
desconstrução total da abstração deste mundo, a passagem dimensional, chamada
no vosso mundo: ascensão. Para isto, parem o movimento, parem o tempo, parem o
passado, parem o futuro e encontrem o presente onde tudo se realiza em Unidade,
em Luz. A efusão da pressão da radiação ultravioleta vai permitir-vos aproximar-se
deste centro. Para isto, devem consagrar os vossos últimos desejos em toda
humildade, em toda simplicidade, e, sobretudo em toda honestidade, devem
consagrar a vossa vida a isto.
Não há coisa mais importante
para os seres que procuram com avidez a Luz, Deus, Cristo, a Realização ou qualquer
outra entidade espiritual que vos viria ao Espírito, de ter como modelo para chegar e

abandonar o movimento, abandonar a personalidade, a fim de permitir à Luz
estabelecer a sua residência no vosso ser. Este princípio da quinta graça
corresponde então à transmutação, à transubstanciação e, por conseguinte à
cessação do movimento, permitindo à Unidade e à Luz revelar-se ao mais profundo
do vosso ser, permitindo então a evolução progressiva, à medida que acontece a
desconstrução em vocês, e ao redor de vocês, e do que é ilusão neste mundo e dos
valores que não são da Luz. Durante este período, só vocês podem comprometer-se
neste caminho de regresso à Unidade. No entanto, e repetirei a cada efusão, a cada
encontro estamos com vocês, nós vos encorajamos pelas nossas irradiações, pelas
nossas presenças e pelas nossas Luzes. Não temam, filhos da Luz, que vocês tomem
estas efusões hoje, ou que vocês as tomem a qualquer outro momento, vocês
sempre estarão integrados nos caminhos da Luz, da Unidade, o mais próximos
possível do centro.
Esta transubstanciação, esta transmutação deste princípio de divisão, a fim de
realizar a Unidade, realizar-se-á de maneira muito mais presente, muito mais
intensa, a partir da nossa próxima efusão. Isto pertence, de agora e já, aos mistérios
mais importantes desta divulgação espiritual. Com efeito, nós, Arcanjos, reunidos
em Conclave, e pelo intermediário da minha Presença, vamos entregar as Chaves, os
Selos e a totalidade das nossas irradiações ao serviço da Mãe Divina, da Virgem
Maria ou qualquer outro nome que evoca em vocês a primeira polaridade ou o
primeiro princípio emanado de Deus, cristalizado na Virgem Maria.
Cristalizado também em numerosos seres que têm realizado esta dimensão em suas
encarnações, durante suas peregrinações, durante os milênios. Trata-se do
casamento e dos Casamentos Alquímicos da radiação dos sete Selos Arcangélicos,
reunidos e dados, para que a polaridade feminina de Deus (Espírito Santo, Virgem
Maria ou qualquer outro nome que vos convém) realize em vocês o desdobramento
total da Luz, da Verdade e, sobretudo do manto azul da compaixão. Isto antecipa o
que acontecerá na nossa próxima efusão. Eu vos falo desde agora, para que cada um
de vocês, pelo todo deste planeta, pela inúmera quantidade de almas reunindo-se a
cada semana, possam integrar estas palavras e preparar-se para esta Santidade.
Primeira efusão da radiação ultravioleta.
...Efusão de energia...
Bem amados Portadores da Luz, bem amados Transmissores da Luz, à medida que
integrarem este estado de hoje, se aproximarão cada vez mais da imanência, vocês
tocarão, da consciência e do corpo, a Eternidade. Aproximar-se deste estado é ao
mesmo tempo plenitude e vácuo. Vocês se aproximam irremediavelmente,
aproximando-vos deste estado, do estado de alegria interna. Os alguns desagrados
às vezes vividos por certos dentre vocês, correspondentes à integração desta efusão
da radiação ultravioleta, serão cada vez mais afastados de vocês à medida que
penetrarem no vosso Templo Interno, o santuário do vosso coração, onde reside a
Fonte em vocês, o princípio Solar, o princípio Crístico, pouco importa o nome que lhe
dão. Isto não se traduz apenas em palavras, a realidade desta plenitude e deste
vácuo. Aproximando-vos deste estado, manifestar-se-á, em vocês e ao redor de
vocês, uma alegria que vos fará esquecer, quando penetrarem neste espaço sagrado,
as vicissitudes do movimento da vida.

Neste momento, começarão realmente a transmutação do vosso estado de ser
dividido num ser luminoso. Esta construção durará o tempo da minha presença
agindo, eu vos recordo sobre a desconstrução da ilusão, sobre a desconstrução dos
poderes, e vos entregarão, finalmente, a vossa liberdade. Segunda efusão da
radiação ultravioleta.
...Efusão de energia...
Como eu já vos disse, e repito-o hoje precisando-o, a desconstrução do mundo da
ilusão, do mundo da dualidade, manifestar-se-á no nível do vosso exterior de
maneira cada vez mais evidente. Em caso algum vocês serão por esta desconstrução,
se não for a vocês, o que deve ser, para permitir-vos aceder e aproximá-los deste
estado de Unidade. Estejam certos que hoje, todos os seres humanos sobre esta
Terra estão onde deveriam estar. Eles estão no lugar em que escolheram quanto aos
seus futuros, quanto à sua evolução. Vocês não devem preocupar-se nem com as
vossas crianças, nem com os vossos pais nem com mais ninguém. Devem se
preocupar com o conjunto da humanidade na sua totalidade. Sendo os transmissores
da Luz Arcangélica, vocês realizam isto. Da mesma maneira, permitam ao vosso ser
de Eternidade revelar-se à vossa consciência. Permitam, sendo os Transmissores da
Nossa Luz, ancorar cada vez mais, a realidade da Luz neste mundo de dualidade.
O que se desconstrói e se desconstruirá sob os vossos olhos é a preliminar
indispensável à emergência total da nova dimensão. Esta nova dimensão não está no
vosso exterior, mas no interior de vocês. E é passando de uma visão externa a uma
visão interna que cruzarão a ponte que os conduzirá à passagem dimensional e a
realização da Unidade. Construímos, com a vossa ajuda, vossa irradiação e nossa
radiação, a passagem. Construímos em vocês o Templo da Eternidade. Construímos
em vocês os valores da Luz que deverão substituir totalmente, no momento certo, os
valores deste mundo: os valores da competição, os valores da inveja, os valores da
avidez, valores que chamam economia, os valores que chamam modelos políticos, os
valores falseados pelo princípio mesmo de dualidade, não existirão mais,
simplesmente para os que passarão para a sua eternidade. Assim como dizia Cristo,
a palavra: “que lhe seja feito de acordo com a tua fé”, realizar-se-á para cada
entidade, para o conjunto desta humanidade. Assim tudo estará bem, tudo estará de
acordo e respeito absoluto da liberdade em aceitar e integrar ou de recusar a Luz.
Efusão da radiação.
...Efusão de energia...
Bem amados Soberanos da Luz que acolhem, difundem à vossa volta, e transmitem à
vossa volta esta Luz, se aperceberão (e alguns dentre vocês já percebem) que à
medida que integram o ultravioleta, progressivamente a vossa vida preenche-se de
alegria e facilidades. O que vos parecia insuperável, impossível, nas vossas palavras
e na vossa vida, realiza-se no interior de vocês: A Luz. O que vos é pedido hoje é
simples. Os que no momento duvidam, abrirão os olhos frente à Luz que levam. Os
que, no momento, não crêem e que deverão crer porque tal é o seu caminho, crerão
vendo-os. Não crerão, obviamente, vendo o desconstrução deste mundo, mas
unicamente pelo exemplo e a Luz que levam. Este é o vosso papel. Esta é a vossa

missão. Irradiar a Luz, irradiar a alegria, irradiar a Unidade porque em estado de
Unidade, conectando-vos à Fonte e aproximando-vos da Fonte, tudo o que vos
parecia impossível simplesmente não existirá mais. Os alguns elementos que
existem ainda, para alguns dentre vocês, são apenas os reflexos do não abandono
total à Luz do amor que nós derramamos sobre vós. Compreendemos, devido às
vossas experiências nesta densidade, algumas das dúvidas que ocorrem aos que não
se beneficiam ainda conscientemente desta efusão. No entanto, um número ainda
mais importante de seres humanos aceitará e integrará esta radiação ultravioleta
quando acoplar a uma energia que nenhum dentre vocês pode ignorar, nem mesmo
virar a face, que é o que vocês chamam o Espírito Santo. Este se juntará, a partir do
vosso Pentecostes (quaisquer que sejam as vossas religiões, quaisquer que sejam as
vossas crenças, quaisquer que sejam as vossas ilusões, quaisquer que sejam as
vossas verdades), à radiação ultravioleta, a fim de aproximar mais ainda a vossa
Essência da Eternidade.
...Efusão de Energia...
Tenho a precisar solenemente que são todos, sem nenhuma exceção, filhos da Luz e
filhos da Fonte, e que, infalivelmente, respeitamos as vossas escolhas, que
infalivelmente acolhemos e acolheremos os que se voltam para nós, para os
representantes da Fonte, quaisquer que sejam os momentos em que vocês
retornem, durante este período de desconstrução . O vosso futuro e a vossa
evolução, quanto ao modo de passagem dimensional que vos será acessível, está, no
entanto, em função da vossa capacidade de abandono à Luz. O abandono à Luz
necessita simplesmente ousar ir para esta Luz, ousar acolher a alegria porque,
finalmente, é o que restará. Acolher esta Luz que veiculamos até vocês desde
numerosos Círculos concêntricos, desde os Arcanjos até os seres muito mais
próximos de vocês e, no entanto, que não participam na vossa encarnação neste
plano de densidade. Os Anjos, os Mestres, as entidades de Luz, e diversas coisas cujo
nível de consciência escapa-vos, juntam-se a nós.
Vocês são uma humanidade una e devem respeitar o caminho de cada um, juntar-se
à Luz, juntar-se à Fonte, favorecer a passagem transdimensional e aceitar isso sem
restrição nenhuma.
Qualquer que seja a desconstrução deste mundo, descobrirão que esta
desconstrução não é o drama que pensam, mas, bem pelo contrário, o regresso à
alegria. A alegria desabrocha e manifesta-se pelo intermédio da radiação ultravioleta
que estará conjunta à efusão do Espírito Santo e, sobretudo, em aceitação. Nesta
aceitação nada de nefasto poderá chegar. Quanto mais aproximarem-vos do centro
de vocês mesmos, estarão menos sujeitos às perturbações da desconstrução.
Recordem Mestres da Luz, vocês são cada vez mais numerosos a acolher, aceitar
estas efusões. Nós, que percebemos muito de vocês quanto ao vosso estatuto de
Luz, felicitamos-vos e incentivamos-vos a trabalhar em humildade e na simplicidade
neste trabalho majestoso que realizam. Quando os vossos olhos (os olhos da vossa
consciência) virem o trabalho realizado, cantarão permanentemente uma canção de
Graça ou qualquer outro canto que signifique para vocês a Glória da Fonte. Uma vez
mais, o abandono à Luz realizasse apenas no não julgamento.

Devem banir em vocês tudo o que provoque divisão, tudo o que afasta realmente a
Luz de vocês. Ser Transmissor da Luz, ser Ancorador da Luz necessita que levem a
Luz bem elevada. Recordem que a Luz não julga nunca, que a Luz não condena
nunca, que a Luz é paciente, que a Luz é Amor e que a Luz é Verdade. Nós vos
engajamos em manter esta Luz, em momentos privilegiados de vácuo e plenitude,
conectando-vos a Ela, conectando vos à própria efusão, passada, presente e a vir,
num mesmo espaço/tempo porque a Luz não pertence nem ao passado nem ao
futuro, mas real e totalmente inclui todos os tempos da vossa densidade. À medida
que este tempo linear se escoa durante a desconstrução, terão, de maneira cada vez
mais consciente e lúcida, a consciência da vossa Eternidade. O que significa que
alguns dentre vocês, e seguidamente, muitos outros entre os Portadores de Luz,
tomarão consciência da sua Eternidade, dos seus novos corpos de Luz, na dimensão
que compartilharão em breve.
O momento agora é uma forma de gestação da Luz. Esta é semeada em vocês. Esta
deve crescer e chegar à maturidade. Pela vossa constância, e pela vossa persistência
de um comportamento luminoso na vossa dualidade, vocês aumentam amplamente
o estabelecimento desta Fonte em vocês, a manifestação desta Fonte e a radiação
desta Fonte e ancoragem desta Fonte. Não julguem nenhum acontecimento que vos
pareceria contrário à Luz ocorrendo em vocês, porque isso não pode ser, a partir do
momento em que se ligam à efusão ultravioleta.
Efusão....Efusão de energia...
Bem amados Soberanos da Luz, percebemos a Luz que recebem. Percebemos a Luz
que difundem. Nisto digo-vos alegrem-vos. Devem estar cada vez mais leves. Devem
estar cada vez mais felizes. Isto é mesmo o resultado do vosso abandono à Fonte.
Isto é mesmo o resultado da vossa ausência de julgamento e da vossa ausência de
dualidade ao momento destas efusões. Estes momentos de graça ultrapassarão os
momentos precisos que vivem. Numerosos dentre vocês percebem agora que a sua
vida gira de uma maneira diferente, que é mais manifestada na alegria, manifestada
na facilidade. Os que não o realizam pelo momento não têm nada a temer. Há ainda
alguns ajustamentos necessários antes de realizar isto. No entanto, o objetivo desta
Luz que difundimos, esta radiação ultravioleta é preparar-vos para a vinda da
alegria, a integração da alegria, para a efusão solar que viverão em breve. Efusão.
...Efusão de energia...
O Pai, a Fonte, que retransmitimos em vocês, espera-vos em Alegria, espera-vos em
Eternidade porque o que vem a vocês é isso. Só o olhar dissociado ou o olhar do
medo pode fazer-vos crer que isso não está pronto. Mas asseguramos-vos que o que
vem é realmente a hora da Glória, a hora da Alegria, a hora da Eternidade
reencontrada. Vocês têm se apercebido disto durante estas efusões. Terão uma
amostra ainda maior e mais presente quando Maria, em possessão dos Selos, intervir
nas vossas consciências, nas vossas estruturas, a fim de realizar a alquimia do
Espírito Santo e da radiação ultravioleta. É a isto que devem preparar-vos
ativamente no vosso Templo Interno. Independentemente das vossas atividades,
independentemente das vossas perturbações, a preparação é comprometida nisto.

...Efusão de energia...
Bem amados Soberanos da Luz, eu abandono por hoje as palavras, a fim de centrarme totalmente na radiação ultravioleta, no silêncio das palavras, a fim de penetrar
mais no silêncio do vosso coração. Pela graça da vossa Presença, pela graça da vossa
missão, pela graça da vossa Alegria, façamos isto agora. Eu vos amo, assim como
vocês o dizem.
...Efusão de energia...
Efusões de energias ULTRAVIOLETA - Arcanjo Miguel
Integração das “virtudes” - quarta etapa.
Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestiais. Bem amados Soberanos da
Luz autêntica, tenho, e temos, nós, Arcanjos, e o conjunto das forças espirituais da
Luz autêntica, que agradecer a multidão de seres que seguem e vivem a efusão da
Luz ultravioleta em suas estruturas. Agradecemos aos que a nós se juntam e que
permitem, por sua presença e seu acolhimento, a ancoragem da nova Terra na sua
nova dimensão. Bem amados Soberanos da Luz autêntica, em muito pouco tempo do
vosso tempo terrestre chegarão a meio caminho das efusões que praticamos, que
emitimos e que acolhem em vosso coração, em vossa Essência, a fim de participar no
mais grandioso dos mecanismos espirituais e de consciência que deve viver este
sistema solar. Vocês são parte integrante deste trabalho.
Assim como eu já disse, vocês são os Trabalhadores da Luz, vocês são os
Semeadores de Luz, vocês são os Portadores de Luz e, por isto, sejam abençoados
pela eternidade.
Assim como vos digo, uma multidão de consciências de boa vontade se unem a esta
efusão. Em duas semanas do vosso tempo, vocês vão ter chegado à metade deste
trabalho. Durante a segunda parte deste trabalho, graças à contribuição da energia
de Maria, compreenderão enfim o que representa (e viverão enfim o que representa)
a reunião da pressão da radiação ultravioleta com a efusão do Espírito Santo,
retransmitido por Maria, devendo ocorrer em vosso domingo de Pentecostes. Vocês
terão seguidamente mais de dois meses e meio do vosso tempo terrestre para
chegar a uma data essencial que vocês chamaram de São Miguel (festa de São
Miguel comemorada na França no dia 29 de setembro) em honra ao Arcanjo que
preside o fogo desta Terra.
De agora em diante, à medida que avançarmos neste tempo que nos é fixado,
progressivamente às múltiplas efusões, durante o tempo de nossas efusões, vocês
perceberão fenômenos novos. Com efeito, há uma semana do vosso tempo terrestre,
vosso santuário interno foi destrancado. A base da vossa vida na materialidade
encontrava-se até agora, no vosso centro de energia mais baixo. À medida que os
dias e semanas se passarão, cada vez mais seres humanos alterarão suas bases,
permanecendo ao mesmo tempo neste corpo de materialidade para que o
desenvolvimento e a potência do Amor permita uma nova base situada na vossa
Essência, na vossa interiorização, no vosso Templo Interno, chamado Coração.

A vida, no seu sentido mais nobre, não se apoiará mais unicamente sobre as funções
materiais, mas antes se baseará nas funções do coração. Isso implicará num
ajustamento essencial na vossa maneira de viver, de encarar as vossas relações e as
vossas comunicações entre vocês mesmos e o conjunto da criação. O fato de
assentar e de estabilizar a consciência, não mais ao nível da base material, mas ao
nível da base cardíaca, tornará possível a aposta em relações e a aposta em
comunicações da vossa consciência com as consciências do universo, e vos fará
encarar a relação de ser a ser diferentemente do que foi até agora. Primeira efusão
da radiação ultravioleta.
...Efusão de energia...
À medida que ocorre o desenvolvimento da base e da estabilidade da nova
consciência no vosso coração, perceberão, de maneira cada vez mais consciente, a
unidade que vos liga ao Um, a unidade que vos liga ao conjunto da criação, ao centro
mesmo da vossa dimensão. As pontes, os modos de comunicação com realidades
ultradimensionais, acontecerão. Uma nova confiança, uma nova alegria começará a
habitá-los a partir do momento em que a efusão do Espírito Santo reforçará a efusão
ultravioleta. Bem amados Soberanos da Luz, nós nos permitiremos comunicar cada
vez mais, não por palavras, mas pela Essência da vibração, com cada um dentre
vocês sobre este planeta. Confiem. Se isto não vos é acessível a partir dos primeiros
momentos, isto será realizado antes da festa de São Miguel. Vocês são, e vão tornarse, para além do vosso papel de Trabalhadores e Semeadores de Luz, os pilares que
vão permitir realmente o assentar e estabilizar o governo espiritual a fim de
substituir o governo humano. Vocês são os dignos herdeiros, evidentes, da Luz, da
Unidade.
À medida que preencherem a vossa Essência com esta dupla radiação, apercebesse
que se tornarão seres cuja consciência torna-se cada vez mais luminosa. A
honestidade, a Verdade, a simplicidade serão os vossos lotes diários. Tudo isto se
realizará na alegria da Unidade reencontrada pelo intermediário destes Casamentos
Celestiais. Reencontrarão, por esta ponte de comunicação e de relação entre a vossa
base no coração e o centro de energia imediatamente superior correspondendo à
garganta, uma relação nova, uma comunicação nova, uma comunhão nova com os
mundos que, até agora, eram-vos relativamente fechados. Nesta nova vibração,
nesta nova base no nível do vosso coração, aperceber-se-ão que a Alegria cresce em
vocês, que os obstáculos das vossas vidas, quaisquer que sejam, não poderão nada
além de apagar-se frente à grandeza, à majestade da Luz e a nossa relação e
comunicação.
Esta comunicação se estabelecerá sob a forma de uma evidência interna, por
radiação e vibração, por fenômeno sincrônico e de sincronicidades, permitindo fazervos vibrar ao uníssono das nossas forças espirituais e de Luz autêntica que
acolheram e aceitaram. Resultará em uma nova aliança onde o medo, onde a falta,
não poderá mais existir. As circunstâncias externas deste mundo vos afetarão muito
pouco. A radiação ultravioleta, junto com a efusão do Espírito Santo, elaborará, na
vossa Unidade, um escudo de Luz, um escudo de radiação cujo objetivo não é
absolutamente fechá-los, mas, bem pelo contrário, tornar-vos transparente, tornar-

vos luminoso e tornar-vos por último, a vossa dimensão original. Segunda efusão
ultravioleta.
...Efusão de energia...
A nova base, as novas fundações da vossa consciência no vosso coração, além de
permitir a relação e a comunicação com as realidades ultradimensionais,
estabelecerá em vocês o fogo do Hayoth Ha Kodesh, o fogo dos Serafins. O elemento
fogo revelar-se-á a vocês como uma Luz. Esta Luz é o regresso à Luz e conclui
definitivamente a vossa nova aliança, o fim da vossa dissociação próxima, o regresso
à Unidade, à Verdade e à Alegria. O que hoje ainda parece-vos sombrio, insuperável,
as coisas das quais vocês estão impacientes por ver dissolver-se, pela graça da Luz,
resolver-se-ão realmente na Luz.
Trata-se realmente, nestes Casamentos Celestiais que vocês vivem e que outras
pessoas viverão nas semanas que vêm, de uma nova aliança. Esta nova aliança
assinala o fim do vosso isolamento, assinala o fim da oposição em vocês e ao redor
de vocês. O caminho que vai percorrer é um caminho de glória. Este caminho de
glória não pode ser percorrido a não ser em total humildade, total simplicidade.
Recordem: a Luz autêntica não tem necessidade de palavras. A Luz autêntica tem
necessidade de atravessá-los em toda clareza, toda transparência a fim de fazer-vos
beneficiar e também assim de fazer beneficiar a totalidade da criação. Recordem-vos
do que eu vos dizia: qualquer que seja a nossa potência, qualquer que seja a nossa
Luz, não podemos nada sem vocês. Contamos com vocês.
Vocês são os responsáveis por esta etapa. Vocês são os responsáveis pela ascensão e
conjunto desta criação neste sistema solar. Vocês são os pilares. Vocês são os
autores. Nós contaremos mais e mais com vossa radiação, com a vossa Unidade, com
a vossa Alegria, a fim de permitir a um número cada vez maior de consciências
humanas a juntar-se a vocês nesta alegria, nesta Verdade e na Unidade. Nenhum
elemento externo deve distrair-vos, não deve perturbar-vos além da medida. Vocês
são os guerreiros pacíficos.
Vocês são meus porta-estandartes. Dizendo isso, digo-vos no sentido real nas vossas
palavras. Isso não é não um símbolo, mas é estritamente verdade. O fogo do coração
se acende, assim como vocês o desenvolveram, outros grandes Mestres também o
fizeram. Este fogo do coração é feito para criar, para purificar, para pacificar. Este
fogo do coração não é um fogo que queima, no entanto, é um fogo que devora, que
assinala a vossa aliança nova e indestrutível face à Fonte. A transparência e a
humildade serão a vossa assinatura de Luz, a vossa assinatura de Verdade.
Ela não se trata de uma visão do Espírito ou da vossa razão, mas de uma qualidade
de radiação nascente na vossa nova fundação, na vossa nova base, no vosso Templo
Interno. Este Templo Interno será preparado, iluminado de modo que, ao momento
apropriado, o princípio Crístico ou princípio Solar regue-os literalmente com a Fonte.
Terceira efusão da radiação ultravioleta.
...Efusão de energia...

Tenho que precisar que, enquanto a vossa consciência continuar baseada e
estabilizado em vosso coração, em vossa a Luz, em humildade e em simplicidade,
nenhuma força (eu me refiro aqui a vocês, como aos que poderiam pelo momento
recusar o princípio que representamos) poderá se opor, não poderá nem mesmo
lutar contra a potência da Luz do Pai porque o que provém do Pai, se manifesta da
Fonte, não pode em caso algum ser contrariado. Quando falava que vocês passarão
de um governo humano a um governo espiritual, isso é a estrita realidade, é a estrita
verdade. Isto está a caminho de se atualizar. Progressivamente aos dias e semanas
que se escoam e que os separam do fim da efusão ultravioleta, isso será realizado.
Nenhuma força pode ser maior perante a majestade da Luz e a vontade da Fonte e
da Unidade. Apropriadamente sabemos que realizaremos. Vocês mesmos tomem
consciência, e tomem consciência a cada vez mais, da utilidade desta Luz nas vossas
estruturas, na vossa Essência. Assim é. Efusão ultravioleta ao qual se junta, pela
primeira vez, a efusão do Espírito Santo.
...Efusão de energia...
Tenho que precisar (e falo em meu nome, assim como em nome de todas as forças
espirituais que se juntaram a mim para esta efusão ultravioleta) que, quando falava
de combate e do meu papel, falava do combate que eu entregava para o
estabelecimento da Luz nas dimensões sutis próximas da vossa Terra e ainda não
iluminadas pela Luz. Preciso a cada consciência encarnada num corpo humano,
qualquer que seja a sua origem, independentemente do seu destino, que nós não
rejeitamos ninguém, que estamos prontos para aceitá-los integral e totalmente na
Luz do Pai. Vocês devem, por isto, abandonar todo o medo. A única coisa que vos
leva, no momento, a não integrar as forças da Luz e as efusões ultravioletas, são
apenas projeções de ilusão do vosso mental, ligados aos vossos medos
incomensuráveis, ligados à experiência da dualidade que os empurrou até certos
extremos. Mas vocês, Soberanos ainda não despertos, nós vos respeitamos e vos
amamos. Acolhemo-vos, se tal é o vosso desejo, na Fraternidade Galáctica. O Pai, a
Fonte, é Amor e isso não é uma vã palavra. Independentemente das tormentas que
vocês suportam, ou das que vocês fizeram-se suportar, se tal é o vosso desejo, a
graça do Espírito Santo lavará as vossas togas e permitir-vos-á restabelecer a família
da Luz autêntica e Semeadores da Luz.
Não haverá nem vingança, nem combate porque serão os únicos a combater na
vossa dimensão. Não encontrarão ninguém para se opor a vocês. Encontrarão
apenas o resultado do que vocês mesmos criaram. No entanto, se aceitam juntar-se
à Luz durante o período que nos é alegado para a efusão do Espírito Santo (e até
mesmo após o período da festa de São Miguel) ser-vos-á autorizado lavar
integralmente as vossas togas a fim de restabelecer-vos também a nova aliança, a
nova Luz e a nova Verdade. Vocês são amados por toda a Eternidade. O grande
nunca, a Fonte, não quis que vocês se isolassem a este ponto, que se fechassem a
este ponto. Vocês também, mais do que os Trabalhadores que se juntaram a vocês,
rejeitaram o juramento que realizaram na vossa vinda. Mas o propósito de um
juramento é de ser indissolúvel, independentemente das oposições. Nós vos
suplicamos, todos nós, a juntarem-se a nós. Não falo obviamente dos Trabalhadores
de Luz que participam nesta efusão, menos ainda deste canal pelo qual me exprimo,
mas sim de juntarem-se a nós, Arcanjos, Conclaves, Concílios e Anjos do Senhor.

Isto é a vossa herança. Isto é o que viemos trazer-vos. O que recusa em vocês não é
nada além do medo, nada além da ilusão que criaram. Mas recordem que em breve,
a ilusão não existirá mais. Só restará a Unidade, a Verdade, o Amor, a Fraternidade.
Eu me exprimo em nome da Fonte. Vocês podem, sem nenhum risco, juntar-se à
Família de Luz. Estejam certos de que vos acolheremos de braços abertos. Assim
como os Trabalhadores da Luz revelados a sua própria mestria, vos acolherão de
braços abertos, como a parábola do filho pródigo da qual Cristo falou. Efusão da
radiação ultravioleta acompanhada do Espírito Santo.
...Efusão de Energia...
Nós vos engajamos, Mestres amados da Luz reencontrada, a levar a boa notícia. Não
tanto através de palavras que alimentam tanto o mental e não a Luz, mas através da
vossa presença, através da vossa radiação, através a limpidez do vosso pensamento
e do vosso olhar, a transformar o que deve ser transformado ao redor de vocês, de
fazê-los de modo que o máximo de consciências encarnadas possam beneficiar-se,
se tal é o desejo delas, o que é uma graça, o que é um presente mas que, no entanto,
é justo porque corresponde ao que vocês estiveram comprometidos há
extremamente muito tempo. Vossa Divindade vai resplandecer nas vossas 7
lâmpadas ( os 7 chakras). Isso é o suficiente para realizar o que vocês são. Nenhuma
palavra poderá aproximar, em Verdade, o que é esta radiação.
As palavras são apenas o pálido reflexo, na densidade, da beleza da Luz. Esta Luz
que cresce em vocês de semana em semana, é a vossa alegria, é o vosso balanço, é o
vosso apoio. À medida que aceitarem o Amor, os medos residuais se afastarão
porque absolutamente nenhuma força pode se opor ao amor, porque absolutamente
nenhuma força e nenhuma consciência pode propor uma alternativa credível à
Verdade do Amor.
Não há nada além dos jogos desejados por vocês mesmos nesta densidade
dissociada, a título de reforço da Luz, que pôde dar a ilusão da separação, a ilusão da
Sombra. A Sombra não é nada além de uma questão de ponto de vista da
consciência. A Sombra participa da criação, participa da Divindade. No entanto, é um
momento em que radiação da Luz não pode coexistir com a Sombra. Este momento,
este instante, retorna em manifestação. A minha presença, na esfera planetária, do
vosso planeta e deste sistema solar, torna possível a efusão da Luz, o
estabelecimento da Luz, a verdade da Luz. A vossa presença, a vossa reunificação
com a Fonte, permite-nos, nós, entidades ultradimensionais, atualizar a realidade da
Luz de torná-la tangível, visível e encarnada. Neste sentido, uma vez mais,
transmito-vos toda a gratidão da Luz, a gratidão da Fonte. Vocês são seres de Graça.
Vocês são Mestres. Vocês são enfim o que vocês devem ser. Efusão da radiação
ultravioleta e da radiação do Espírito Santo no vosso coração como ponto de base e
ponto de emergência da Luz.
...Efusão de Energia...
Bem amados Soberanos da Luz autêntica, a multidão que são representa um lar, um
lar de Amor, um lar que aquece esta Terra, que lhes permite poder realizar, num

tempo próximo, em termos terrestres, um salto específico na evolução. Vocês estão
no que eu chamarei de, a encruzilhada dos caminhos. Estão no momento. Tudo o que
deve guiar inteiramente o vosso destino deve ser a Luz. Esta Luz não é uma vã
palavra ou uma visão do espírito ou do mental. É sobretudo uma consciência ativa,
uma consciência lúcida, uma consciência inteligente. Ela saberá sempre melhor do
que vocês o que é bom, o que é justo, o que é útil ao vosso caminho. A confiança e o
abandono que manifestam em relação à Luz mostra, caros Mestres de Luz, que
integrou, em Verdade, e em breve inteiramente, o papel da Luz nas vossas vidas.
Nisto, exprimimos-vos uma terceira vez a nossa gratidão e os nossos
agradecimentos. Vocês são as pontes lançadas entre esta realidade densa e a nossa
realidade. Vocês são os canais privilegiados que aceitaram servir a Luz para que esta
se encarne totalmente na vossa realidade, a fim de modificar esta realidade para
uma nova realidade muito mais vibrante, muito menos isolada e por último
unificada. Nisto, vocês são abençoados. No entanto, para a maioria dentre vocês, o
caminho não é terminado nesta realidade. Tem um papel de importância no sentido
do serviço em simplicidade e humildade a fim de conduzir os vossos irmãos que
ainda não estão despertos a esta Verdade, para que se juntem a vocês, em toda
Verdade e em toda confiança, pela justiça do que vocês são, pela justiça que
manifestam. Vocês devem vos servir de exemplo, não tanto para com vocês mesmos,
mas pela graça da Luz, pela graça do Amor e pela potência da Verdade. Efusão
ultravioleta.
...Efusão de energia...
Tenho que precisar um pouco mais ainda sobre a realidade que encarnam aceitando
isto. Uma multidão de pontos de Luz acendeu-se sobre esta Terra. Esta é uma etapa
essencial, fundamental da instalação do Amor e da Unidade. Nós estamos
conscientes do trabalho efetuado. Estamos conscientes de cada um dentre vocês e
vocês se tornarão vocês mesmos cada vez mais, à medida que esta ponte de relação
e de comunicação se reforçará. E tão mais o número de consciências iluminadas e
despertas crescerá, mais isso reforçará esta ponte de relação e de comunicação. A
Luz que se tornam deve preenchê-los. É a vossa fonte de satisfação. Como eu vos
dizia, vocês se aperceberão cada um ao seu ritmo, que a Luz não pode conduzi-los
senão ao Bem, unicamente para a Unidade, somente para a Alegria.
Vocês devem aceitar o que diz a vossa consciência quanto às mudanças que ocorrem
nas vossas vidas. Indo no sentido da Luz, certas relações baseadas na materialidade,
certas funções baseadas no medo, vão implicar no desaparecimento das mesmas, e,
por conseguinte reajustes quanto às vossas atividades, quanto às vossas
consciências, quanto aos vossos lugares de vida. Vocês devem aceitar isso sem medo
algum, pois a Luz colocará sempre no vosso caminho as soluções de facilidade. Não
há ainda nada além do vosso mental que crê ainda que isso possa ser difícil. Eu vos
confirmo que quanto mais vocês se abandonarem à vontade da Luz, melhor vossas
vidas se desenrolarão para além dos obstáculos criados pelo medo que existe ainda
sobre este planeta. Isso é uma verdade. Isso é a única Verdade. Vocês devem se
engajar totalmente no que vos dita a vossa própria Luz. É esta a condição que
encontrarão para realmente manter a Alegria. Não vos preocupem com o amanhã. A
partir do momento em que vocês seguem o que vos dita a Luz, o amanhã pode

apenas ser luminoso. Somente as projeções dos resíduos de medo podem vos fazer
crer no inverso. Mas isso não é verdadeiro.
Como eu dizia-vos, nós somos conscientes de cada um dentre vocês e vocês se
tornarão, vocês também, a medida que este ponto de relação e de comunicação se
estabelecerá.
Vocês estão, devido a ignição de vossa Luz e devido a esta relação desta nova base
com o mundo dimensional, à cavalo sobre dois mundos. Um desses mundos se afasta
de vocês (o mundo do medo, da separação, da ilusão) e o mundo da Luz aproxima-se
de vocês. Obviamente, alguns dentre vocês devem efetuar o que vocês chamam de
“mortes”, viver certo número de perdas, a fim de integrar totalmente a luz. Aos
olhos da luz isso não é uma perda. É apenas o vosso mental que quer vos fazer crer
nisto. A Luz não vos fará correr nenhum risco.
A Luz não vos abandonará jamais. A luz está constantemente com vocês. Quando
digo e repito que estamos conscientes de cada um dentre vocês, é que tiveram êxito
em acender a luz em vocês, aceitando a efusão ultravioleta, tornou-vos visível à
nossa consciência. Tornando-os visíveis à nossa consciência, não podemos em
nenhuma maneira abandoná-los. Estamos aqui, aos vossos lados, em vocês, pelo
intermédio desta radiação. Vocês estão protegidos porque não há nada do que se
proteger. A luz protege-se a si própria por que ela irradia. À medida que retornarão
ao vosso presente, aperceber-se-ão que o que é procedente do vosso passado (as
fixações procedentes do vosso passado) e que as projeções do vosso mental em
vosso futuro, não querem mais dizer nada. Centrando-os na vossa Luz, na vossa
nova base, desenvolverão uma consciência e uma confiança que vocês nunca
conheceram até agora. Isso faz parte da graça da Luz da Fonte. Bem amados filhos
da Lei do Um, efusão da radiação ultravioleta.
...Efusão de Energia...
Vou agora deixar-vos viver em silêncio, em recolhimento, interioridade total, o fim
desta efusão da radiação ultravioleta, acompanhado pelas primeiras manifestações
do Espírito Santo. Agradeço-vos. Agradecemo-vos. Estamos com vocês. Nós vos
amamos. Nós estamos orgulhosos de vocês. Lembram-me aqui que a data da vossa
próxima efusão é fixada no Domingo da semana seguinte (Domingo 24 de Maio) às
19 horas (hora francesa)- 14h no Brasil. Sejam abençoados. Dizem aqui também que
retornarei, de maneira muito mais detalhada e muito mais explicativa, sobre as
virtudes que integra cada semana no fim da vossa integração para que possam viver
em consciência pura esta efusão ultravioleta e viver os mecanismos sem estar a
compreender pelo momento ao alcance no sentido intelectual. A luz é inteligente e
já terá compreendido antes mesmo das palavras que pronunciarei sobre as coisas
que vivem. Eu vos abençôo. Eu vos amo. Digo-vos à próxima vez, mas permaneço
aqui na efusão até o fim do tempo fixado.
...Efusão de Energia...

Efusões de energias ULTRAVIOLETA - Arcanjo Miguel –
Integração das “virtudes”- segunda etapa.
Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Eu venho acompanhado de
Cenáculos e de Anjos que retransmitem comigo a energia da Luz central, a energia
do Pai. Para começar, gostaria de enviar-vos, da parte do conjunto dos seres
luminosos que transmitem as radiações de ultravioleta, todas as homenagens, todas
as nossas saudações, todo o nosso amor, a fim de vos encorajar a juntarem-se a nós,
ainda mais numerosos, a fim de tornarem-se algo mais do que os Mestres
escondidos que vocês são, os Transmissores da Luz, os Semeadores da Luz e os
Despertadores da Nova Terra.
Que assim seja. Venho de novo, mais particularmente acompanhado do Senhor do
Karma em serviço da vossa humanidade, a fim de revelá-los um pouco mais, durante
esta fase de efusão da pressão de ultravioleta, e de continuar a revelar-vos certo
número de ensinamentos sobre a vossa história, a vossa evolução e o vosso futuro
que é agora. Vocês são abençoados. Vamos a princípio, todos juntos, onde quer que
estejam sobre este planeta, acolher a primeira parte da efusão deste dia. Recordovos que estamos no segundo encontro dos vossos Casamentos Celestiais. Os
Casamentos Celestiais são os vossos reencontros dentro da grande fraternidade,
dentro dos mundos unificados, e vossa saída dos mundos dissociados e divididos.
Nisso, nós vos acolhemos, como vocês nos acolhem, a fim de ajudar o conjunto de
vossos irmãos e irmãs, o conjunto de vidas da superfície e do interior da Terra a
aceitar a viver a integração e a ascensão do vosso mundo e do vosso sistema solar
dentro da Unidade. Mais uma vez, nós vos abençoamos e começamos.
...Efusão de energia...
Bem amados Soberanos da Luz autêntica, bem amados Filhos da Lei do Um, Filhos
do Único, a hora é agora, o fim da vossa dissociação. Com efeito, para a maioria
dentre vocês, vocês percorreram este ciclo da humanidade em estado dissociado.
Isso eu já vos expliquei. Mas aí está a hora do vosso novo nascimento, o fim da
vossa dissociação e abertura do vosso Templo Interior. Isso é para agora. Quando eu
digo “agora” isso corresponde ao vosso tempo terrestre até este dia. Quando
acontecer a próxima efusão da radiação ultravioleta que nos conduzirá à data de 9
de Maio, vocês viverão o novo nascimento, a abertura do vosso Templo Interno e o
fim real da vossa dissociação para fins deste mundo dissociado, persistindo ao
mesmo tempo a serem Trabalhadores da Luz, antes de tudo, Semeadores, os
Difusores da Luz do Pai. Hoje, revelar-vos-ei certo número de elementos em relação
a este terceiro degrau ligado ao fim de vossa dissociação que corresponde à
realização, dentro do vosso plexo solar, de vosso Eu Unidade, necessário ao vosso
retorno à Unidade.
O Eu Unidade é o fim de vosso estado de dissociação que deve permitir-vos, dentro
desta realidade densa, abrir os olhos e acima de tudo, abrir vosso coração à vontade
da Unidade, à vontade do Pai e à vontade das Hierarquias que vos acompanham,
doravante, a cada minuto de vossas vidas. Vocês serão, a cada emissão da radiação
ultravioleta, a cada efusão, cada vez mais numerosos a juntar-se a nós. Isto é pelo

bem maior deste planeta e dos humanos no caminho. O Eu Unidade é a reintegração
de vossa dissociação dentro da sua personalidade. Isso corresponde ao fim da vossa
personalidade dissociada, onde cada uma das partes funcionava por si mesma sem
levar em conta as outras partes. Isto é uma etapa importante e primordial a fim de
permitir-vos, em toda solenidade, reencontrar vossa herança de Unidade e
Divindade. Assim como eu vos disse, esta virtude corresponde à terceira estrela. Esta
terceira estrela é a etapa indispensável à abertura de vosso Templo Interior. Vocês
viverão, por conseguinte, em acelerado, durante os 7 dias que se seguirão as
premissas e os preparativos do vosso renascimento à vossa Divindade.
Os Casamentos Celestes revelam-se e revelar-se-ão cada dia e cada minuto da vossa
vida de maneira mais lúcida na vossa humanidade, na vossa densidade. Por isso,
vocês não devem se deixar aproximar ou mesmo tocar em elementos de medo que
podem ser destilados pelo vosso ambiente ou pela humanidade como um todo, que
tem medo deste momento que está por vir. No entanto, este momento estava escrito
na eternidade. É aquele momento tão temido e esperado. Ele assinala a irrupção na
vossa dissociação da totalidade do que eu chamei de governo espiritual. Os governos
humanos devem apagar-se ou desaparecerem frente à força, a potência e o amor da
Luz. Não pode ser de outra maneira. Então vos é pedido, e isso será tornado possível
pelo retorno ao vosso Eu Unidade, de evitar gerar o medo, a dúvida, porque isso
alimenta outra coisa que não é a Luz. Vocês são os Mestres de Luz. Nenhuma sombra
pode afetar o vosso andamento na Luz.
Nós todos aqui presentes, nós vos asseguramos da nossa indestrutível Presença, da
nossa indestrutível Proteção, do nosso indestrutível Amor para os tempos que vem.
A desconstrução do mundo vai atingir o seu apogeu entre agora e o fim do vosso
verão (inverno no hemisfério Sul). Não vos alarmem do que vai se desconstruir.
Contentem-se em reconstruírem-se, de reunificarem-se. Somente nisso há
importância. Somente isso é primordial. Só isso reforçará a vossa conexão à
Unidade. Segunda parte da efusão ultravioleta deste dia durante um tempo bem
mais longo. Nesta efusão nós vamos começar a fazer penetrar o ultravioleta
presente nas vossas cabeças, ao nível dos centros de energias superiores, ao interior
dos vossos corações.
...Efusão de energia...
Retomo a palavra. Bem amados Soberanos de Luz, Filhos da Lei do Um, Filhos da
Unidade, o fim da dissociação e o regresso do vosso Eu Unidade revela-se, e
revelasse no vosso plexo solar a fim de pacificar definitivamente o que chamo de
vossos estados emocionais, ligados e induzidos pela dissociação. Este é o momento
em que a personalidade se entrega à alma, a fim de trabalhar no mesmo sentido que
está a Glória da Luz e da Unidade. O Eu Unidade, o fim desta dissociação é a
preliminar final à abertura do vosso Templo Interno e do renascimento da semana
seguinte. Bem amados Filhos da Lei do Um, o fim desta dissociação assinala para
vocês a aquisição de uma nova força que é o abandono à Luz, o abandono à vontade
do Pai, e o abandono à vossa Divindade. Neste abandono à vossa Divindade, nenhum
me do pode existir, nenhuma tristeza pode existir, nenhuma cólera pode existir. Só a
alegria inefável das redescobertas com vocês mesmos nascerá e reforçar-se-á
progressivamente nos vossos dias e nas vossas semanas. Os acontecimentos da

desconstrução do mundo são uma obrigação, mas pela multidão a que se deve
retransmitir esta Luz esperamos que uma multidão ainda mais numerosa de almas
humanas em encarnação será a mesma a viver e realizar isto. Vocês estão aqui para
isto. Nós estamos aqui por isto. Bem amados Filhos da Luz, peço-vos que recebam a
efusão dentro, agora, do vosso plexo solar.
...Efusão de energia...
Eu me endereço a todos, que já juntaram-se a nós, ou que juntar-se-ão a nós nas
semanas por vir, vocês são os Portadores de Luz, Semeadores de Luz. Portanto vocês
reencontram a vossa família na fraternidade universal galáctica. Portanto,
progressivamente vossos dias e vossas noites, serão regadas, alimentados pela
Fonte. Reencontrarão progressivamente à medida que o tempo se escoa, o sentido
do vosso destino, o sentido do vosso caminho, o sentido da vossa Unidade e o
sentido da vossa Divindade. Isso está a caminho. E assim é.
...Efusão de energia...
Neste dia nasceu a terceira estrela de Maria, correspondente, no vosso campo
biológico em tornar-se, ao vosso quinto fio de DNA. O sexto fio que nascerá na
próxima semana é o eixo central e o elemento essencial do regresso à vossa
Divindade, mas isso vos será revelado em tempo útil e ao momento certo. O que vos
interessa neste momento é estarem alinhados com a vossa Fonte, sentir o mais
frequentemente que puder a pressão ultravioleta no vosso centro de energia
superior e de conduzir esta radiação no meio do vosso ser, no peito mas também no
vosso plexo solar.
O regresso ao vosso Eu Unidade é um momento que eu qualificaria mágico neste
sentido que vos será autorizado compreender que, independentemente das provas
deste mundo, independentemente das provas impostas pelos que recusam a
Unidade, a vossa capacidade de permanecer em Unidade, Integridade e Luz serão
acentuadas. A dissociação entre os vossos planos e os nossos planos tende a
desaparecer. Isto você sabe. Mas por intermédio deste regresso ao vosso Eu
Unidade, jamais a comunicação teria sido tão fácil. Numerosos seres humanos na
superfície deste mundo se aperceberão que podem comunicar-se conosco de uma
forma ou de outra, se beneficiar de nossa influência, de nossa paz e de nossa
irradiação.
A era da comunhão, a era da revelação chegou. Vocês entram em um período
propício ao estabelecimento desta nova conexão, desta reconexão a fim de permitirvos e preparar ativamente, todos vocês que já nos seguem, mais também a preparar
ativamente o conjunto deste planeta, o conjunto de suas formas de vida, a viver sua
ascensão ou outra coisa se este for seu caminho. No entanto, a alegria, a fluidez, a
serenidade são os elementos essenciais do vosso destino. Vocês tornam-se
Semeadores e Transmissores da Luz. Assim, progressivamente à desconstrução
deste mundo, a vossa ancoragem no vosso novo Eu Unidade, necessário à abertura
de vosso Templo Interior, permitirá a esses dentre vocês que hesitam ainda a
juntarem-se a vós nessa grande fraternidade universal e galáctica. Nós festejaremos

em uma semana, o retorno total do Governo Espiritual. Assim é. Prosseguiremos com
a efusão da radiação ultravioleta.
...Efusão de energia...
Bem amados Filhos da Unidade, à medida que vocês revelam o vosso Eu Unidade, à
medida que o vosso Templo interno revelar-se, esperem as resistências e oposições
que vêm do exterior. Uma vez mais, vos é pedido que não se oponham à oposição.
Fariam o jogo da dualidade, mas, bem pelo contrário, reforcem o fim da vossa
dissociação e o vosso regresso à Unidade porque só a Luz que irradiarão será a
mesma a iluminar a sombra que se manifesta. Eu tenho o desejo de dizer-vos que
nenhuma emoção, que nenhum constrangimento externo poderá fazer-vos sair do
vosso estado de Unidade e do vosso Templo Interno.
Estas não são nada alem de construções ligadas à oposição da Luz que estão ligadas
ao medo da Luz. Vocês devem compreender bem que quando vos é pedido que não
julgueis vos é pedido unicamente de reforçar a vossa Luz, a vossa Unidade, a vossa
Verdade porque vossa arma mais potente situa-se neste nível e em nenhum outro
lugar. Vocês passam irremediavelmente sob o Governo Espiritual. Isso significa que
vos é dado o pleno poder sobre vocês mesmos, sobre vosso Eu Unidade e sobre o
vosso Templo Interno. Isto é ligado à vossa construção de Luz que pode manifestarse como uma desconstrução do que não é a Luz. Mas o vosso papel, o vosso
caminho, a vossa evolução, não é se interessar a isto. Dia após dia, noite após noite,
a pressão da radiação ultravioleta nas vossas estruturas, ativa e ativarão em vocês
uma força nova, uma Luz nova, e um estado de ser totalmente novo, guardando ao
mesmo tempo este corpo de manifestação que nos servirá, a nós, Conclaves,
Cénacles, Arcanjos e Anjos sempre para imprimir mais a nossa marca de Luz neste
mundo e se tornar a Luz.
...Efusão de energia...
A realização do vosso Eu Unidade vai fazer-vos descobrir que são seres inalteráveis,
inquebráveis e da fé mais total. Nenhuma emoção ligada à dissociação poderá, num
tempo muito próximo, atingir-vos e perturbar-vos. Estamos orgulhosos e felizes de
contar com vocês na Luz para a propagação da Luz e para o estabelecimento da Luz
nesta dimensão e na nova dimensão próxima.
...Efusão de energia...
Vocês constituem, vocês todos que se juntaram a nos, e todos vocês que se juntarão
em muito pouco tempo, uma rede de Luz. Esta rede de Luz tem por nome
Fraternidade autêntica. Implica em diversos reajustes ao nível das vossas vidas, no
nível dos agrupamentos de pessoas e de intenções, a fim de que por toda a Terra
manifestem-se os Lares de Luz que levarão a ancorar, de maneira ligeiramente mais
firme, esta Luz.
...Efusão de energia...

A revelação do vosso Eu Unidade vai vos fazer descobrir a alegria de viver em vosso
interior, sem oposições, sem contradições e sem comportamentos anormais. O
propósito de vossas vidas deve ser harmonizar-se com a luz, como a vossa evolução,
aos vossos objetivos e ao que vocês são.
...Efusão de energia...
Como Portadores de Luz, Semeadores e Transmissores de Luz, vocês devem anunciar
o reino da Luz, não tanto através de palavras, mas, sobretudo, graças aos
comportamentos do vosso Eu Unidade reencontrado, a vossa radiação, a vossa
esperança, a vossa fé manifestada na Luz e na evolução desta Terra.
...Efusão de energia...
Vão aprender, graças à revelação do vosso Eu Unidade, o que é a alegria interna,
esta que não depende de nenhuma circunstância externa de vossas vidas, mas da
qual a Fonte provem, realmente do vosso alinhamento com a Fonte e da vossa
subjugação a esta Fonte que é Amor, Luz, que é a Luz do Pai e a vontade do Pai. Em
estado de religação descobrirão um estado de certeza que poucos dentre vocês
experimentaram até então, exceto em certos momentos privilegiados. Os Portadores
de Luz que são vão tornar-se seres de certeza, seres de humildade e seres de
grandeza. Não esqueçam nunca das palavras que Cristo assim pronunciou: “ninguém
pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar como uma criança” quer dizer
abandonar-se à sua vontade limpa, à vontade do Pai. Isto é a condição da vossa
beatitude, do vosso êxtase e da vossa reunificação à Luz, se tal é o vosso desejo.
...Efusão de energia...
Um último ponto antes de deixar-vos viver o final da efusão ultravioleta no silêncio:
durante esta semana onde vocês irão revelar vossos Eus Unidade, vocês se
aperceberão que certo número de manifestações energéticas e de vibrações inéditas
dentro de vossos organismos físicos e de vossas estruturas sutis acontecerão. Elas
pertencem à realização deste Eu Unidade e da pré abertura de vosso Templo
Interior. Isto não deve vos preocupar de maneira alguma, mas ao contrário, alegrarvos na certeza da verdade do caminho cumprido e que permanece a ser realizado.
Assim, eu vos deixo agora seguir no silêncio a efusão da radiação a fim de acolher
esta Luz e de retransmiti-la ao todo deste planeta. Vocês são abençoados. Atribuovos a minha proteção irremediável e a proteção de toda a fraternidade universal
galáctica. Sejam abençoados.
...Efusão de energia...
Retornarei ao fim da efusão e apenas ao fim, para responder às perguntas que vocês
fizeram em relação ao que acabo de dizer-vos. Deixo-os no silêncio até o fim da
efusão.
...Efusão de energia...
Pergunta: Você poderia explicar o que você chama de Eu Unidade?

O Eu é ligado à vossa percepção do que você é. Poderíamos falar do pequeno eu,
ligado à personalidade e do eu autêntico, ligado ao coração. Estando num mundo
dissociado, os que pretendem, através do instrumento mental ou do instrumento
perceptivo, chegar ao Eu, só chegam ao pequeno eu. O Eu autentico é ligado à
abertura do que você chama de chakra do coração. O Eu do qual falo é a junção do
pequeno Eu e do Eu autentico realizados em Unidade, isso quer dizer alinhados, não
tanto no andar do coração, mas ao nível do vosso plexo solar. Quer dizer que há a
percepção, a compreensão e a integração do pequeno eu e do Eu autêntico no vosso
mundo dissociado e na vossa dimensão dissociada do vosso plexo solar. Isto vos
permite, por tempos relativamente curtos, manifestar a potência da Luz, a potência
do Verbo e a potência da Verdade na vossa manifestação dupla.
Pergunta: Em sua última intervenção você falou das virtudes Amor/Atração e
Abandono, qual é a de hoje?
Esta virtude, ligada à ativação do vosso quinto fio de DNA, corresponde a uma
virtude que eu chamo de Unidade. Isto corresponde à capacidade de uma forma de
vida manifestar a Divindade nos mundos dissociados. Isto corresponde a uma escala
muito mais vasta que eu chamo de desconstrução a fim de permitir a construção da
Luz. A virtude inerente a isto será qualificada e desenvolvida na minha próxima
intervenção, se vocês assim o desejarem.
Pergunta: Quais os efeitos podem se esperar após a vossa intervenção?
Isto vai corresponder a um período onde vão descobrir que podem funcionar ao nível
de personalidade encarnada e integrada, manifestando na vossa vida a Unidade. E
isto para todos os atos da vossa vida e não unicamente nos momentos de regresso
ao vosso coração. Certas manifestações emocionais poderão então ocorrer a fim de
permitir a eliminação de certas formas de emoção que bloqueiam ou limitam o
acesso a este Eu Unidade.
Pergunta: O que obstrui a facilidade ao acesso aos planos ditos superiores?
O fato de não ter realizado o Eu Unidade. A abertura do que chamam chakra do
coração não os permite ter um acesso consciente com as outras dimensões. Isto é
tornado possível ao mesmo tempo pela recepção da Luz, pelos chakras superiores,
pela abertura do coração e pela transformação pela Luz do vosso plexo solar.
Pergunta: Como acompanhar da melhor maneira possível esta transformação do
plexo solar?
Atribuindo-vos momentos de centramento nos momentos em que sentirem a energia
ultravioleta independentemente da sua efusão e datas precisas. Esta energia que se
manifesta sob a forma de vibração ou pressão na vossa cabeça deve ser conduzida,
passando pelo coração, ao nível do vosso plexo solar.
Pergunta: O que você chama de plexo solar refere-se unicamente ao nosso universo
emocional?

E ao vosso mundo dissociado e à vossa personalidade dissociada em grande parte
ligada à criação do mundo astral e o vosso mundo emocional.
Pergunta: O que será da dissolução do astral a nível planetário?
Isto está quase terminado.
Pergunta: Este trabalho permite a dissolução do astral individual?
Isto será realizado durante o período que vos é atribuído durante a efusão
ultravioleta que começa a partir da vossa próxima semana e que se estende ate o
vosso começo de verão (inverno no hemisfério Sul).
Pergunta: Isso significa que após isso não haverá mais emoções?
Isso parece-me difícil de realizar enquanto esta dimensão existir. No entanto, vocês
ficarão impermeáveis às vossas próprias emoções e às emoções do mundo.
Pergunta: Do vosso ponto de vista o que é viver a nossa Unidade no nosso dia-adia?
Ser capaz de deixar se insuflar a vontade do Pai e da Unidade em cada ato
consciente da vossa vida. Isto corresponde, em geral, a vivencia completa e total do
que pode chamar a outros momentos do vosso destino, os Mandamentos. O primeiro
destes mandamentos, “não matar”, não se refere não somente a um ato físico, mas
também a um ato em emoções ou pensamentos. A partir do momento em que julga o
ato de alguém externo a vocês, em algum lugar mata-o. Devem aprender, e vão
viver, o não julgamento, o não poder, que corresponde totalmente ao abandono.
Pergunta: Porque intervir uma vez por semana e nestes horários?
Isso corresponde totalmente às influências, ao mesmo tempo, ligadas aos relógios
planetários, mas também a disponibilidade diferentes de Conclaves, Cenáculos,
Anjos e Arcanjos em relação à evolução do vosso mundo. Assim, não poderei dálos a
data que ocorrerá após o dia 9 de Maio, apenas em 9 de Maio e não hoje.
Pergunta: O diafragma é uma forma de véu entre os 3.o e o 4.o chakra?
Este foi o caso até atualmente na evolução global do ser humano, cujo juramento
era esquecer sua Divindade a fim de conduzir a esta realização que vivem agora. Sob
forma metafórica, até atualmente e até a iniciação deste ciclo, aí está mais de
50.000 dos vossos anos terrestres, vocês deviam, para sobreviver às
encarnações,alimentar-se do exterior.
A partir de agora, e doravante e progressivamente nos dias que vêm, alimentar-seão muito mais do interior.
Pergunta: A ruptura deste véu de nossa Divindade é definitiva?

Definitivamente será realizado, para os que o desejarem, no fim do vosso mês de
Junho.
Pergunta: O que acontecerá com as pessoas que vivem uma recusa de encarnação?
Não esqueçam que a Luz é cumulativa. Parafraseando as palavras de Cristo, poderia
dizer que “os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros”. No
entanto, existe um tempo fixado. Mas devem compreender que os que seguem o que
chama de “recusas de encarnação” tem já a sua alma iluminada. O único problema é
a junção com este corpo que representa o pequeno eu. Isto não deve conduzi-los a
medos seja lá como for, porque o importante finalmente, é o vosso regresso à Luz,
eu acrescentaria, sob uma forma ou sob outra. Compreendam que os que deixarão
este corpo não passarão pela transição chamada morte ou esquecimento, mas
acederão diretamente a um novo corpo, uma nova dimensão se tal é o seu desejo e o
seu caminho.
Pergunta: Você tem conselhos para estas pessoas?
Não me diz respeito dar indicações em relação a isto, de maneira geral.
Pergunta: Isso tem um sentido específico: que hoje as energias não descem mais
baixo além do plexo?
Sim. O sentido é o trabalho do ultravioleta no nível do plexo solar, em todo caso
para hoje, e em nenhuma outra parte em lugar inferior.
Pergunta: Você tem conselhos para a vossa intervenção da próxima semana em
público?
Cada um das minhas intervenções faz-se em público. Vocês não são os únicos. Este
público ficará cada vez mais numeroso. É um público em Espírito e Verdade. O
público corporificado não influencia de nenhuma maneira sobre a efusão
ultravioleta.
Nós não temos mais questões. Agradecemo-los.
Almas humanas em encarnação, recebam todas as bênçãos, todo o meu amor e a
minha proteção. Digo-os: à próxima efusão.
Efusões de energias ULTRAVIOLETA - Arcanjo Miguel
Integração das virtudes – primeira etapa
Nota: Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem ter
todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos permitir ganhar
um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas.
Obrigada por sua colaboração
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas às 12
virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e
efusões de energia adaptadas à” virtude” integrada neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:
Ÿ Onde quer que você esteja

Ÿ Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular)
Ÿ Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo,
ou deitados, ou de pé).
Ÿ Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora
indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à sua conveniência entre esses 72
minutos).
Ÿ No dia e na hora (francesa) indicados.
Ÿ Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida de suas intervenções, as
próximos sendo no sábado dia 2 de maio às 15h:30 e no sábado 9 de maio às 16h:30
(hora francesa).
Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das
intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações Até muito em breve então,
em Espírito...
Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Eu gostaria, antes de
inaugurar a primeira transmissão de radiação de pressão ultravioleta, trazer-vos, a
vocês aqui presentes e a todas as consciências humanas aqui unidas nisso que eu
chamarei, em alguns instantes, de Casamento Celeste, transmitir-vos toda a
gratidão das diferentes entidades espirituais, das diferentes entidades de Luz, das
diferentes entidades encarnadas de mundos não dissociados de terceira dimensão.
Tenho que dizer-vos que eu não estou sozinho. Que da mesma maneira, vocês não
estão sozinhos. Nossa intervenção e minhas palavras se desenrolarão no tempo
anunciado. Eu aproveitarei este tempo para abrir três espaços de informações novas
e totalmente inéditas a respeito da alma humana, sua evolução, mas também da sua
história.
Bem amados Mestres, aí está a maior das revelações que eu tenho a fazer-vos, aí
está há muito tempo, antes de viver esses ciclos dessa humanidade dissociada, antes
de fazer a experiência da dissociação, vocês eram todos, sem exceção, seres de pura
luz que decidiram, à seqüência de um impulso comunicado pelos senhores do karma,
mas também por certas entidades a quem vocês chamam Arcanjos, como eu, vocês
participaram com um senso de sacrifício inconcebível à elevação, à transformação da
matéria para um futuro. Isso foi forte por muito tempo. Vejam vocês agora
encontrando-se neste tempo, nesta encarnação, no que eu chamo de Casamento
Celeste. Os Casamentos Celestes durarão 12 semanas. Durante essas 12 semanas o
conjunto de vossas potencialidades ligadas à vossa história, ligadas à vossa Fonte e
ligadas ao vosso tornar-se, aparecerão cada vez mais claramente na vossa
consciência manifestada.
Anunciei-vos na minha primeira vinda, que neste ano de um período de 16 meses,
anunciado como um período de desconstrucão, que este período de desconstrução é
a preliminar necessária ao vosso reencontro com a Luz. Compreendam bem que o
período de desconstrução que, a partir desta noite, entrará inteiramente em
atividade sobre este planeta e sobre o conjunto deste sistema solar, não é nem uma
punição, nem uma recompensa, mas é um justo regresso da Luz que assina o fim da
dissociação e o fim da experiência da encarnação. Agora peço-vos que prepararemse interiormente aos momentos que seguirão.

Durante o conjunto deste período de tempo que nos é atribuído vamos transformálos de Portadores de Luz em Semeadores de Luz. Vocês são, neste mundo, as
sementes da eternidade nas quais vai se enraizar, se apoiar e desenvolver-se a nova
vida na nova dimensão. No entanto, o papel de Semeador de Luz é um papel de
atenção e despertar, não de vocês, mas da totalidade dos Mestres ainda
adormecidos, iludidos pelos jogos do ego e os jogos da dissociação, não havendo
ainda revelado os seus potenciais. As efusões de energia, as efusões de ultravioleta
que eu transmito, bem como Conclaves, Cenáculos, Conselhos, vão permitir-vos,
durante estes períodos, neste período, como nos períodos anteriores, fazer
desaparecer totalmente os véus da ignorância, os véus da separação e os véus da
ilusão.A Luz vem iluminar, vem revelar. Assim, a Fonte (ou o Pai, se prefere) tinhavos feito o juramento, assim como você mesmo fez-lhe o juramento. Vocês são os
filhos da Unidade, os filhos da Lei do Um, e é isto que, agora, entra em manifestação.
Minha intervenção começa.
...Efusão de energia...
A transmissão da pressão da radiação de ultravioleta durará como anunciado, 72
minutos. Dentro deste período eu intervirei três vezes, durante tempos
relativamente curtos, a fim de dar-vos, revelar-vos a verdade quanto ao que é,
quanto ao que era e quanto ao que vai tornar-se. A divulgação da verdade é tornada
possível pela ação da Graça, pela comunhão de vossas consciências com as nossas,
pelo decreto da Fonte e pela Vontade de Bem da Luz. A cada uma das minhas
intervenções, bem como de outros intervenientes, vocês contrataram de voltar para
o interior, a fim de ignorar a desconstrução do mundo, porque a solução, a chave da
vossa história, da vossa alma, não pode encontrar-se em outro lugar senão no
interior de vocês no momento em que faz calar toda a dualidade e a manifestação
que ocupa a vossa consciência de ser encarnado.
Vocês são os peregrinos da eternidade, vocês são os peregrinos da unidade, e vocês
são, eu repito, grandes Mestres que fizeram o sacrifício de esquecer a vossa
divindade a fim de provar e realizar o que era possível, mesmo privados da Fonte e
da Luz, voltar à Luz. Esses dentre vocês, e pelo mundo, que decidiram juntar-se a
essa jornada e a esse momento em particular, vão avançar a grandes passos no
caminho da auto-realização. Neste sentido, eu chamo estes períodos que vai viver, e
o período que vive, Casamentos Celestiais. Com efeito, ele se trata de momentos de
alegria extrema, de alegria final, de alegria essencial que nenhum acontecimento
externo deve-vos manchar. A força reside na divulgação da vossa Luz. A vossa força
reside na transmissão desta Luz.
Assim vão os mundos. Da mesma maneira, numa assembléia e ajuntamentos
espirituais múltiplos procedentes das nossas diferentes dimensões unificadas,
viemos ao vosso encontro. Viemos regá-los com vossa Fonte. Viemos restabelecer a
conexão à vossa Unidade, vossa Divindade e vossa Mestria. Vocês são muito mais do
que vocês ousam imaginar ou esperar. Isso deve ser falado. Isso deve ser realizado.
E isso deve ser manifestado. A Mestria, a Ascensão e a Luz são exatamente o que
vocês são. A ilusão criada por seu juramento termina irremediavelmente neste dia.

Obviamente, as Luzes ainda não reveladas, as zonas de Sombra projetadas
progressivamente das vossas encarnações neste espaço que chama Terra, não vão
se desvanecer de um dia para o outro. Independentemente dos acontecimentos
ligados à minha Presença, neste sistema solar, independentemente dos
acontecimentos ligados às irradiações de Luz, à pressão da radiação ultravioleta,
vocês não devem conservar no espírito nada além da verdade última do que vocês
são e do que vocês irão descobrir por fim, sobre vossa real dimensão, sobre vossa
Unidade real e sobre vosso poder criador absoluto assim como co-criador nesse
universo específico.
Assim, almas humanas em encarnação, eu saúdo em vocês a graça e a potência do
vosso caminho. Eu saúdo em vós, os companheiros de rota tendo escolhido o
caminho na separação e na divisão afim de reenforçar sua Luz interior. Hoje, através
dessa efusão, essa radiação ultravioleta, vos é oferecido o vosso retorno à
verdadeira realidade. Independentemente dos acontecimentos das vossas vidas
materiais, pessoais, independentemente as alegrias ou os desagrados que podem
ocorrer neste período de desconstrução, não esqueçam nunca vossa Divindade, a
vossa Maestria, a vossa verdade e a vossa Unidade.
A única verdade que deve guardar conscientes no vosso espírito, na vossa
consciência, é esta: Vocês são filhos da Lei do Um, vocês são filhos do Eterno, vocês
são pura Luz. Só os véus ligados ao vosso juramento, pedido por certa necessidade
evolutiva, conduziram a Terra a este estado de divisão, de separação que vocês
vivem e que viverão cada vez mais. Não lamentes. Contente-se em ser a Luz que
vocês são. Contente-se em retransmitir o que vocês recebem dos Cenáculos, dos
Conclaves e nossas reuniões. Vocês vão se tornar transmissores da Luz, após terem
revelado sua dimensão. Os Casamentos Celestes correspondem aos reencontros
celestes e cósmicos. Isso se traduz pelo desaparecimento total e irremediável dos
véus que vos isolavam nesta dimensão. Vocês vão encontrar uma situação que é
digna de vosso status. Contudo, não julgues jamais esses dentre vocês que terão
ainda a necessidade de viver suas experiências de separação.
Eles são tão respeitáveis e evoluídos quanto vocês. Eles são a mesma Luz, a mesma
verdade e a mesma Fonte. No entanto, certas características da sua Luz interna não
permitem revelar esta luz neste fim de ciclo. É-vos pedido urgentemente não julgar,
não discriminar o que quer que seja, mas simplesmente continuar a amar, irradiar a
Luz da qual sois Portadores. Isto é a condição absoluta e única para reencontrar a
totalidade que está, através das efusões, através de ultravioleta, através dos raios
de Luz que retransmitimos desde a Residência de Paz Suprema: Shantinilaya.
Pouco a pouco a memória do que vocês são, durante estas 12 semanas de Comunhão
e de Casamentos, ser-vos-á devolvida. Os véus de ilusão, os véus da separatividade
serão tirados um a um. Vocês se tornarão Semeadores de Luz que semearão a nova
Terra e os novos Céus. Satisfaçam-se em viver isso. Não procurem interferir, de
nenhuma maneira, com os vossos irmãos que, qualquer que seja a causa,
escolheram girar de maneira temporária as costas à Luz porque, eu vos garanto ,
eles são exatamente a mesma coisa que vocês mas, por razões próprias , têm
necessidade ou têm desejo de reforçar mais ainda a sua maestria ascendente.

Assim como disse Cristo: “não julguem”. Contentem-se em irradiar a Luz desses
Casamentos que nós vivemos. Contentem-se, com toda a potencia de nosso amor, a
juntar-vos cada vez mais numerosos à esta efusão de Luz específica que vem à
vocês, para vocês, mas também para o conjunto das formas de vida presentes à
superfície e ao interior desse sistema solar. A confiança e o abandono que vocês
manifestaram para com esta chamada da Luz, para com estes Casamentos
Celestiais, vos trará imensas alegrias, um estado interno, que nenhuma satisfação
material que conhece pode igualar. A Fonte da alegria corresponde a esses
momentos privilegiados de fusão. A fonte da Luz vem despertar vossa Fonte. O papel
da Fonte é de regar, de irradiar, de alimentar e de iluminar. Isto vai tornar-se os
vossos papéis, bem amados Soberanos de luz. Isto é a primeira parte da minha
divulgação. Vamos permanecer alguns momentos no silêncio a fim de acolher a onda
da radiação que se intensifica agora.
Efusão de energia...
Almas humanas em encarnação, bem Amados Soberanos de Luz, anunciei-vos que,
durante este ano e uma parte do vosso ano próximo, vocês irão passar de um
governo humano a um governo espiritual, o que significa que vocês vão passar de
um poder humano a um poder espiritual. O poder humano ligado à personalidade,
vinculado ao ego, ligado à sociabilidade, deve se apagar na frente do poder
espiritual. O que é poder espiritual? É a influência direta da consciência da Luz na
vossa consciência luminosa. Esta se exprime sem passar pelos vossos instrumentos
habituais. Necessita a total supressão de qualquer vestígio em vocês de poder
humano, qualquer que seja e, em especial, o poder humano exercido, de maneira
controlado ou não, sobre um outro ser humano. Sendo ser de Luz, nenhum outro ser
de Luz pode impôr-vos a sua vontade, o seu desejo ou a sua forma de persuasão.
Somente o abandono à Luz que é o poder espiritual deve levar e dirigir as vossas
vidas.
A partir do momento em que vocês terão compreendido, terão integrado e terão
começado a viver isso, aperceber-se-ão que a Luz cresce em vocês. O que acontece
quando a Luz cresce em vocês? Vocês se tornam seres de alegria. Tornam-se
transmissores de Luz. Aperceber-se-ão que as emoções, sinais de atividade do ego
humano, se atenuam e desaparecem progressivamente para dar lugar a um estado
de graça ou a um estado de alegria interna independente das vossas próprias
emoções e independente das vossas próprias circunstâncias de vida.
Resumidamente, a vossa mestria revelar-se-á a vocês mesmos. A maestria não é o
poder. A maestria não é o constrangimento. A maestria é o abandono e a largada
tomada.
A maestria é também a confiança que colocará a viver conosco estes Casamentos
Celestiais durante os períodos de 12 semanas onde verá as desconstruções se
intensificarem num nível que pode agora apenas imaginar. Nisso devem desenvolver
a confiança, a total confiança na nossa contribuição, nos nossos relatórios e nos
nossos contatos, porque a Luz não pode provocar nenhum mal, nenhuma
desarmonia nos que a aceitam.

Obviamente, durante este período vocês correm o risco de viver períodos que
chamam, na vossa linguagem: eliminação. Não dêem nenhuma importância à isso.
Satisfaçam-se em receber a Luz e retransmiti-la. Isto é o vosso caminho. Isto é uma
verdade essencial. Nós sempre estivemos aqui, separados de vocês pelos véus da
ilusão, e dissociação. Este estado de fato termina, totalmente.
Em outros termos, a Luz ajuda as almas humanas encarnadas, e está a vossa
disposição, ao vosso lado para acompanhá-los (pela sua vibração, sua presença, sua
potência, sua radiação) a ir totalmente para o vosso Templo Interno, na vossa
segurança interna e no ser de Luz que é. Pode e deve recorrer a nós. Quando digo “a
nós”, quero dizer igualmente a minha presença, a minha radiação assim como a
presença e a radiação do conjunto de Melchizedech, o conjunto dos Anjos do Senhor
e do conjunto das energias Arcangélicas. Através do pedido, reforçará os
Casamentos Celestiais. Através do pedido, reforçará a reunião à vossa maestria,
reforçará o vosso abandono à Luz. Almas humanas em encarnação, isto é a segunda
verdade. Vivemos agora um segundo nível de efusão.
...Efusão de energia...
Almas humanas em encarnação, bem amados Soberanos de Luz, o desaparecimento
dos véus de ilusão e da separação permitir-vos-á viver em consciência o vosso futuro
e a vossa evolução porque, a partir de um certo limiar de despertar da Luz em vocês,
a ilusão do tempo desaparece. O desaparecimento da ilusão do tempo permitir-vos-á
compreender que a ascensão é uma transição e não uma morte porque, quando a
transição da ascensão acontecer não existirá esquecimento, mas bem pelo contrário,
despertar total. Imagens, percepções, sensações ser-vos-ão reveladas à vossa
consciência desperta e vos mostradas a vossa evolução tanto em como ser de Luz,
tanto como seres de Cristal ou tanto como ser de Diamante, de acordo com a vossa
dimensão prévia à descida na separação.
Estas visões, estas percepções, estas sensações permitir-vos-ão fazer crescer a fé no
vosso futuro de Luz independentemente dos acontecimentos desagradáveis que as
vossas percepções humanas, que os vossos sentidos humanos vejam. O que vocês
verão deve ser considerado, simplesmente e de maneira justa, como acontecimentos
ligados à penetração da Luz, nas camadas mais densas dos humanos e da Terra.
Nenhuma força, repito, nenhuma força oposta à Luz pode se opor à Luz. A Luz é
irremediavelmente a única vencedora da ilusão e da vida. O resto é apenas projeções
de medo, de apreensão e de angústia. Certamente lógicos, compreensíveis e
aceitáveis, pelo menos enquanto vocês não se juntarem a fonte de Paz Suprema,
quer dizer,o vosso coração.
Vocês compreenderão, e viverão o que são (de maneira intermitente a princípio,
como num sonho e, progressivamente, de maneira cada vez mais lúcida, concreta e
real), a vossa verdadeira dimensão. Isto facilitará amplamente a estabilização da
Luz nos vossos organismos mas também o fenômeno da transição e o fenômeno da
ascensão. Como sabe-se, isto não é para imediatamente, a não ser para um
contingente de almas humanas, Mestres realizados da Luz autêntica, que decidirão,
de plena vontade, ascensionar sem o corpo. O que vocês chamarão de morte será
para eles a ressurreição. Isto deve ocorrer, como sabes, entre agora e o vosso mês

de Junho. Isso é tornado possível pela potência dos elementos que eu ativo e revelo
sobre este mundo e nos outros mundos deste sistema solar.
Assim, ele não se trata de um período de dor, não se trata de um período de perda,
mas de um período de alegria intensa para os vossos irmãos e irmãs que acederão
por fim à sua eternidade e de maneira duradoura. No entanto, a maioria dentre
vocês, Mestres de Luz realizados ou em questão de tornar-se, deve, diria, beber a
taça até o final. Isto não é nem uma punição, nem uma recompensa, mas temos
necessidade de semeadores de Luz que vocês irão tornar-se a fim de permitir a
ascensão dos vossos irmãos e irmãs, humanos ou não, mas também de permitir a
tradução e a transição do conjunto deste sistema solar. Sem vocês, não podemos
nada. Isto é uma verdade absoluta.
Assim, pedimos-lhes e continuaremos pedindo sem parar, que vocês nos chamem,
interroguem-nos, não tanto coisas do plano humano, mas antes comunicar-se
conosco a fim de reforçar este período tão importante dos vossos Casamentos
Celestiais. Isto é agora, isto começa hoje, isto não está num ano, isto não está em
dez anos, isto não está numa geração, mas agora e falo em tempo humano e não em
tempo espiritual. Por quê? Porque há uma concordância, devido ao fluxo da Luz,
entre o tempo espiritual tão distante do seu e o tempo humano. O tempo humano e
o tempo espiritual juntam-se, para os que o desejam, para os quais o momento do
despertar e a realização veio. Serão cada vez mais numerosos a participar destes
Casamentos Celestiais semanais, chegaremos a favorecer a transição e a ascensão
em maior número. Uma última vez, não vos aborreçam com a agitação que vem do
mundo. A sombra não poderá ganhar a mínima batalha. Só a ilusão do tempo, só a
ilusão da vossa separação, pôde fazer crer que a Sombra existia. Este pequeno
número sobre este planeta, que dedicaram o seu destino à Sombra, estão vivendo
mais ainda no sentido do sacrifício do que vocês.
Assim, estes seres não devem nem ser julgados, nem condenados mas simplesmente
amados. Os Casamentos Celestiais são também os momentos da divulgação do
Amor, da Unidade e da Luz. Vocês são amados por toda eternidade porque vocês são
Amor. Mas, infelizmente, o número de almas humanas que se deixou adormecer
mais ainda pelas sirenes do prazer, dura já extremamente muito tempo neste ciclo
da humanidade. No entanto, tudo isso, ligado aos jogos de poder, os jogos de ilusão,
aos jogos que chama de Sombra, vão ser irremediavelmente dissolvidos pela
potência do Amor e pela radiação da residência de Paz Suprema.
Isso que vocês observam, em linguagem metafórica, são apenas os “ais” do parto.
Uma vez que o parto aconteça, poderão olhar estes momentos com tranquilidade,
com serenidade, porque, então, vocês serão os que deixaram de ser por juramento.
A hora dos Casamentos, a hora das redescobertas é agora. Vocês terão a impressão,
ao final deste período de Casamentos (que é como um período de gestação), a
possibilidade, de viver de maneira extremamente natural, ao mesmo tempo neste
mundo (e, por conseguinte sobre este mundo), mas também no mundo futuro,
mundo de Luz onde a Sombra não pode subsistir. Esta aprendizagem de aposta a
cavalo em duas dimensões é também uma forma de educação e maestria da vossa
Luz nova, revelada a você mesmo. Nos dois próximos encontros, para que sejam
cada vez mais numerosos os Portadores de Luz a se reunirem, serão o 2 de Maio às

15h:30 e o 9 de Maio à 16h:30. Calo-me, agora, alguns momentos, de novo, a fim de
deixar se fundir a uma oitava superior, esta pressão da radiação de ultravioleta.
Deve acolher este presente e esta Luz no vosso coração.
...Efusão de energia...
Um último ponto: tinha-vos dito que a cada uma das minhas intervenções,
doravante, revelar-vos-ei uma função de um dos vossos fios de DNA novo, ligado às
doze virtudes da alma ou ainda à o que é chamado as doze estrelas de Maria. A
primeira estrela (ou o vosso terceiro fio de DNA) é ligada à lei da atração que chama
Amor. Passar do dois ao três permite resolver a dualidade, uma nova trindade. A
segunda estrela (ou quarto fio de DNA) é ligada ao abandono à Luz. O abandono à
Luz é o testemunho da vossa fé e a vossa fidelidade à Fonte e a Luz da qual é
receptor.
É o acordo consigo mesmo. Isso corresponde plenamente ao período que vive e, por
conseguinte, aos Casamentos Celestiais. Vamos agora permanecer no que lhes diz
respeito, vocês aqui presentes, alguns momentos na transmissão da radiação do
ultravioleta, no silêncio. Seguidamente, apresentar vos as minhas homenagens e
deixá-los-ei neste estado para o tempo que permanece-vos cobrir. Desde já recebam
a minha proteção, todo o Amor dos seres espirituais que trabalham à emergência da
Luz neste mundo. Acolham.
… Efusão de energia…
Onde quer que estejam na Terra, recebem proteção, bênçãos. Vocês são a esperança
do mundo, a Verdade em movimento. Sejam abençoados e digo-vos: ao nosso
próximo encontro. Continuem a viver agora no silêncio, a transmissão da Residência
de Paz Suprema.
POR FIM SOOU A ERA DA LUZ - A ERA DA VOLTA A UNIDADE. = ARCANJO MIGUEL .
'Por fim soou a era da Luz, -a era da volta à Unidade'
'A nova energia ultravioleta já começou seu trabalho neste planeta'
'Não esqueçam que a data de 25 de março foi o princípio do derrame das energias'
'As primeiras ondas da ascensão começarão durante o mês de junho'
'Só têm um prazo de três meses para preparar-se para um período muito intenso'
'A intervenção do Arcanjo Miguel vai desde o começo de 2.009 até maio de 2.010 e
corresponde ao período da grande purificação'
'Vocês não estão aqui para lutar contra a Sombra e sim para desenvolver, criar e
ampliar sua própria Luz'
'O final dos tempos deve ser um grande período de alegria que deve conduzi-los a
reinstalar sua Pátria'
'Chegaram ao momento que esperavam chegar: isso não está daqui há dez anos,
não está há um ano, mas isso é agora'
'Entre 25 de março e 20 de junho ocorrerão muitas modificações geofísicas na
superfície de seu planeta'
'O Sol já não aparecerá todo dia no mesmo lugar, pois modificará seu curso'
'A partir do dia 7 de maio se produzirão muitos fenômenos climáticos vinculados à

água, obrigando milhões de pessoas a saírem das costas litorâneas'
'Isto será o grande sinal e o princípio de grandes manifestações que desta vez
afetarão não apenas as regiões do planeta, mas sim o conjunto deste Sistema Solar'
29 de março de 2009
Sou Mikael (Miguel) Príncipe e Regente das Milícias Celestiais. Recebam proteção e
Amor. Vocês são amados. Como tinha anunciado, e como o confirmo solenemente
neste dia, as energias ultravioletas começaram seu trabalho sobre este planeta. Os
elementos da Terra começaram a ativar-se a partir do dia seguinte à incidência da
energia ultravioleta, retransmitida por seu Sol e por minha potência vibratória. Os
efeitos vão começar a acumular-se em seu planeta. Já disse em muitas ocasiões, e o
repito ainda esta vez: o que será provocado pela ação dos "elementos" (ar, água,
terra e fogo) terá finalidades planetárias, e a melhor maneira de vocês lidarem com
esses tipos de eventos é controlando os seus próprios "elementos" (NT – os
“elementos” que constituem o ser humano da 3D são : os pensamentos (ar),
emoções (água) e atitudes (terra) O elemento “fogo” faz parte do processo de
criação e destruição).
A pressão da radiação vinculada ao ultravioleta vai provocar uma série de
modificações dentro de seus organismos. Isso ocorrerá de diversas maneiras, mas a
maioria pode correr o risco de manifestar moléstias temporárias vinculadas aos
reajustes necessários para a entrada nos âmbitos do Pai (NT: os níveis da 5D) já que
se trata efetivamente de uma preparação à entrada nos reinos da Unidade e nos
reinos da "não-separação" . Bem, amados humanos, devem preparar-se enquanto
ainda podem realizar a escolha (já falamos sobre isso extensivamente). Devem
agora estar completamente de acordo com o porquê vieram para cá. Querem
participar do combate do desastre da Terra ou querem ajudar a preparar a Nova
Terra? Isso é sua escolha. Decidam. Vocês podem escolher e vão precisar fazer isso.
Já não podem seguir em frente e "estar nos dois mundos" ao mesmo tempo.
Além disso, vão se encontrar em períodos de tempo cada vez mais amplos, (a
medida que as próximas semanas e meses vierem) em imersão total no que chamam
"a quinta dimensão". Isto acontecerá primeiro em seus sonhos e em seus períodos
de meditação, quando vão poder observar que terão um acesso cada vez mais fácil à
vibração da Luz e aos novos potenciais em sua Consciência. Para isso devem fazer as
escolhas inadiáveis enquanto ainda seja tempo. Os que não escolherem agora os
mundos para onde vão querer ir, não poderão, infelizmente, fazê-lo daqui a alguns
meses. Os acontecimentos, tal como estão se desenvolvendo na superfície de seu
planeta e também dentro de cada ser humano, vão desencadear, pela pressão de
minha radiação, fenômenos de lutas e tensões extremas.
Aqueles de vocês que não conseguirem (não quiserem) aceitar as novas energias,
que não conseguirem (não quiserem) aceitar a nova consciência, ver-se-ão afetados
em grande parte pelas manifestações dos elementos (água, ar, terra e fogo). Os
elementos que usarei nestes momentos atuais constarão de uma alternância de
água e fogo e, obviamente, o ar. O número de manifestações que chamam de
"catástrofes naturais" vai, daqui em diante e a cada dia - até o equinócio de verão
(Norte) e inverno (Sul), - ampliar-se até alcançar um 'pico' que lhes parecerá um
tanto inaudito. Têm pois, um prazo de três meses em que devem enfrentar uma

preparação intensa de seus corpos inferiores (físico, emocional e mental) e dentro
de suas consciências, como também em suas vidas. Devem proceder de maneira
urgente aos últimos 'reajustes' com o objetivo de se programarem a fazer o que
vieram fazer neste planeta. Isso vale especialmente para a maioria de vocês que
escutam minhas palavras.
Não esqueçam que a data de 25 de março foi o princípio do derrame das energias da
radiação do ultravioleta sobre este planeta. Isso é um princípio que assinala a
seqüência de uma série de profecias imemoriais anunciadas há muito tempo. Nestes
momentos muitos vêm nos acontecimentos atuais os assim chamados
'acontecimentos do fim dos tempos'. O fim dos tempos deve ser para vocês, um
período de alegria, um período de Luz que deve conduzi-los, de maneira inexorável,
a reinstalar sua pátria verdadeira.Isto assinala o final do mundo da dualidade.
Mas este final não vai acontecer de um dia para outro. Existe uma série de combates
que devem levar-se a cabo com o fim de purificar o que deve ser limpo, sobretudo o
que assim pode ser. Voltam a entrar agora neste período abençoado. Minha radiação
os protege como já o disse. Repito: certos fatos debitados à radiação ultravioleta,
são derivados da luz 'arcangélica' e da luz de seu Sol. Não dêem muita importância
ao que outros seres humanos possam lhes dizer quanto ao caminho que devem
escolher, atenham-se à verdade que estão realmente vivendo. A Luz que albergam, e
que logo se manifestará no conjunto de seus centros de
energia (chakras), fará que se vejam obrigados a fugir do mundo tal como o
conhecem. Os seres humanos que possam se ver envolvidos em eventos
catastróficos provocados pelos elementos e que rejeitaram anteriormente a chegada
da Luz em sua realidade, podem correr o risco de entrar em conflito extremamente
violento com sua Luz. Isso não precisa acontecer.
Por isso pedimos a vocês que se preparem para assumir a escolha que fizeram. Isto
não é uma mensagem de medo, bem ao contrário, é uma mensagem de esperança:
por fim soou a era da Luz, a era da volta à Unidade. Corresponde- lhes revelar para
que sua Luz não se apague. Corresponde- lhes velar por que sua Luz cresça cada dia
em função da alimentação que recebem da Fonte do Sol Central. Isso é seu caminho,
isso é seu destino e nada deve opor-se a ele. Para isso, o mundo antigo se desagrega
e se desagregará cada vez mais rapidamente nos dias e as semanas que virão.
Como já o anunciei em minha primeira intervenção dentro deste canal, confirmolhes que não devem conceder importância que ao que passa fora de vocês. Não
participem de nenhum dos combates a que, necessariamente, outros humanos
participarão. Não estão aí para lutar contra a Sombra. Este é o trabalho da Luz. Estão
ali para desenvolver, criar e ampliar sua própria Luz. Não lhes corresponde voltar a
entrar neste último combate. O tempo do combate (crises, conflitos, etc) pertence à
era antiga, a era da dualidade - e para vocês esse tempo já é passado. Correspondelhes cultivar a Unidade: Unidade de Coração, Unidade de Coração a Coração e vida
na Unidade, sozinhos ou em grupo.
A hora dos primeiros reagrupamentos por fim soou. A hora das primeiras chamadas
à Luz vai assinalar seu despertar total e final na Luz. Pouco a pouco, à medida que
transcorrem as próximas semanas, vão reintegrar seus potenciais divinos,

reintegrarem- se ao que verdadeiramente são e nada poderá opor-se a isso. É para
isso e por estas razões que devem abrigar-se no interior de seu templo interno e
também de fugir da agitação deste mundo. (NT: Arcanjo Miguel faz algumas
referencias ao momento em que a França - local onde mora este canal – se encontra,
um pouco a salvo das manifestações dos elementos - devido a muitas manifestações
humanas - mas diz isso deverá mudar em breve.).
A pressão troveja dentro dos seres humanos não despertos que estão na distensão e
no combate. Não devem participar, nunca, neste combate. Corresponde- lhes ao
contrário desenvolver cada vez mais sua Fluidez, sua Unidade e sua Luz. Só poderão
acessar, em toda integridade, à etapa final e última da ascensão – se respeitarem as
escolhas que estabeleceram.
Não é mais tempo de tergiversar. O tempo é agora, e faço pela presente mensagem,
uma chamada solene, para que as energias dos corações abertos se agrupem, ou
seja, que os seres humanos que trabalham para o Plano e o estabelecimento da
Verdade, da Unidade e da Divindade se agrupem sob uma mesma egregora, com o
fim de participar da volta da Luz. O que se anuncia é um 'casamento cósmico'.
Obviamente, os que não estão abertos à Luz viverão este período como um drama
como a humanidade nunca viveu. O que não será o caso se assumiram suas decisões
e criaram em suas vidas as condições propícias ao estabelecimento da Luz. Aqui,
bem amados humanos, o importante é entender bem que o que lhes anunciei:
entre o período de 25 de março e em 20 de junho de seu ano 2009, numerosas
modificações geofísicas vão ocorrer na superfície de seu planeta.
Vocês vão assistir com seus próprios seus olhos, a manifestações que nunca teriam
acreditado capazes de observar por seus próprios olhos. Isso já está aqui. Isso
estáacontecendo agora (NT: Itália). Isso não é o amanhã. Os derrames da Luz
ultravioleta e a influência do Sol Central da Galáxia vão, de agora em diante,
aumentar dia a dia e de hora em hora. Devem, a todo custo, eliminar as últimas
zonas de sombra que estão dentro vocês. Isto não se fará somente através da
aceitação da Luz. Se aceitarem deixar-se penetrar pela pressão da radiação da Luz
dentro de seus centros energéticos (chakras), nada os molestará, a não ser alguns
dores, algumas purificações, alguns períodos de cansaço.
Mas isso não é nada com relação à qualidade da Luz, à quantidade da Luz e à
realidade de sua Verdade que vão por fim, descobrir.Bem amados humanos, o
momento é solene, o momento é um único momento nos anais da humanidade. Um
momento como este não se vive mais que uma vez em uma encarnação - e este
momento é agora. Corresponde- lhes aceitar completamente a direção da Luz.
Corresponde- lhes aceitar integralmente o que lhes dita a Luz, o que lhes dita sua
consciência, com o fim de materializar suas escolhas de Luz, suas escolhas de
Consciência e suas escolhas de verdade. Não podem mais se enganar e enganaremse uns aos outros.
A autenticidade vai converter se em um critério formal de aceitação da Luz. Devem
estar em alinhamento total com esta Luz, em alinhamento total com todos aqueles
que, como vocês, abriram seus Corações com o fim de receber a Luz ultravioleta.
Bem, amados humanos, a hora é grave e ao mesmo tempo, histórica, no sentido

espiritual. Muitos fenômenos luminosos (que alguns de entre vocês puderam ver em
alguns lugares do planeta) vão começar a generalizar- se. As cores de seus céus vão
mudar profundamente, e isto de maneira duradoura. Os movimentos planetários vão
começar a alterar-se. O Sol já não aparecerá no mesmo lugar, tal como tem sido até
hoje, pois modificará seu curso. Muitos fenômenos climáticos vinculados, uma vez
mais, à água, vão tomar proporções (a partir de seu mês de maio e sobre tudo a
partir de 7 de maio), catastróficas, fazendo com que alguns milhões de seres
humanos se desloquem do perímetro das costas litorâneas (NT: não temos certeza
se Arcanjo Miguel se refere ao litoral da Europa, ou a todo o litoral do planeta. Não
há como saber através desta mensagem).
Começarão então a observar, nesse momento, sinais claros de que algo no cosmos
não voltará a ser como antes. Isto será o grande sinal e o princípio das grandes
manifestações que afetarão não só as regiões do planeta como também o conjunto
deste Sistema Solar.
Humanos, vocês são muito amados e chegaram ao momento que esperavam chegar.
Já chegaram. Não precisam esperar mais dez anos, dois ou três. É agora. Então,
peço-lhes urgentemente recolher-se, afundar-se dentro de seu Coração, afundar-se
dentro de sua Essência, com o fim de fazer surgir as boas decisões, as boas
orientações quanto a suas escolhas de vida, inclusive os seus desejos para seu
futuro. Isso lhes pertence.
Nenhuma sombra, se afirmarem em suas escolhas, poderá obstaculizar o que vão
passar a ser. Entretanto, para isso, convém-lhes afirmar com força, com
determinação e com vontade o que querem realizar para o que fica por realizar (para
a Terra e para vocês) com o fim de favorecer a ascensão de um maior número de
seres humanos. Como o disse, as primeiras ondas de ascensão começarão durante
seu mês de junho. Mas a maioria de entre vocês estão destinados a assumir e
manter a estrutura da Luz nesta terceira dimensão até seu final. E isso, só Deus o
Pai, conhece a data. De minha parte, sabem que meu âmbito de intervenção, que se
estende desde o começo de seu ano até o mês de maio de 2010, corresponde ao
período da 'grande purificação'. A grande purificação começa, a Luz se revela pouco
a pouco, dia a dia, cada vez mais. Corresponde- lhes integrar cada partícula de Luz
que recebem, de conduzir esta Luz para seu templo interior.
A Luz que verto, a Luz que se verte do Sol, é a chave última que lhes permitirá
encontrar sua Essência. Não há outra alternativa, não há outra condição. Nenhum
carma, nem idade, nem estilo de vida impediram isso. Alguns de vocês vão receber
um aviso interior para afastar-se do lugar onde estão: que o façam sem demora.
Outros vão sentir a necessidade de agruparem-se com o fim de interagir melhor uns
com outros e 'multiplicar' a Luz. Nesse momento será conveniente obedecer a este
impulso interior que não é um impulso do ego, mas sim um impulso para o bem da
Alma e, diria inclusive, do Espírito Santo que habita em vocês. Não podem atrasar ou
postergar as decisões que alguns de vocês já tomaram há muitos anos. Agora o
momento é de trabalhar para a Unidade, para a Luz e para a Verdade. Quanto mais
estejam em segurança dentro de seu Ser e dentro de suas estruturas internas, mais
poderão trabalhar com as forças de revelação da Luz e com a Hierarquia Angélica,
com o fim de manifestar esta Luz e permitir ao máximo que seres humanos,

atualmente em perdição, incorporem-se à sua primeira Unidade. Bem amados
humanos, estas são as noticias importantes que desejava lhes passar.
Realizar-se-ão, como o disse. Muitos profetas, efetivamente, deram datas que se
revelaram falsas. Mas não sou um profeta, sou um enviado da Luz, um enviado
celestial, portanto somente os mecanismos do tempo celestial me importam e devo
imprimir minha marca em seu planeta e neste Sistema Solar.
O Momento está ali, o momento é agora, o momento é imediatamente. Assumam
seus compromissos e vão onde devem ir. Agora. Aqui, bem amados humanos, o que
tinha que lhes dizer.
Perguntas quanto à pressão da radiação ultravioleta?
- Pergunta: como reconhecer se houve ou não aceitação da Luz ultravioleta?
- A irradiação da Luz ultravioleta se manifestou durante o período preparatório de 25
de fevereiro a 25 de março através de uma efusão de energia que penetrou pelo
chakra coronário. Agora, esta Luz deve penetrar seu coração e provocar uma
compressão e uma pressão nisto que chamam chakra do coração. É deste lugar que
deve vir seu próprio poder sobre você, sua própria força sobre você e o sinal de
reconhecimento como que aceitaram a vibração que vem. Entretanto, alguns de
entre vocês ainda não experimentaram esta vibração porque o caminho entre a
cabeça e o coração não se limpou completamente das últimas escórias. Isso se fará
entre este período que se manterá até 20 de junho. Isso pode demorar, para alguns
de entre vocês, um período de três meses. Outros entre vocês já realizaram este
trabalho. São os pioneiros do novo tempo. Convém - para os que estão
experimentando a pressão da vibração no coração -, difundir esta vibração (tanto
como considere conveniente) sobre todos os seres humanos e sobre o conjunto da
humanidade. Isto não é um 'combate', isto é um derrame de Amor. É a única
maneira que existe hoje, para ajudar aos seres humanos em caminho.
- Não temos mais perguntas, e agradecemos.
- Bem amados humanos encarnados proponho-lhes agora comungar com a energia
da pressão da radiação e a energia da Unidade no Coração. Peço-lhes abrir seu
chakra da coroa, aceitar a Luz que verto agora sobre vocês. Terão a possibilidade de
recorrer a minha radiação com o fim de precipitar o movimento de encarnação da
radiação ultravioleta em seu coração.
... (Pausa. Efusão de Energia)…
Vou agora a lhes deixar. Recebam, bem amados humanos, bênçãos e amparos.
Voltarei de novo a cada semana, durante o período que os separa do equinócio do
verão/ (inverno), já que a informação é importante e vital nesta fase... Sejam
abençoados.
Até breve.
Mikael.
http://www.autresdimensions.com

