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Eu sou Uma Estrela: ANNA.
De Espírito a Espírito, de Coração a Coração, de Verdade a Verdade, que a Luz da Graça nos acompanhe e
nos abençoe.
Enquanto Semente de Estrela e Estrela OD, eu sou o OM e o Ômega, eu sou o OD de Yésodh, eu sou
o fundamento e a fundação, eu sou a Via Láctea, eu sou a Inteligência, por que é o que vocês São.

Eu venho falar e Vibrar, no seu espaço, falar e Vibrar da matriz e da Terra, da Terra Interior e da Terra exterior,
da matriz Verdadeira (de Verdade) e da matriz falsificada.
A matriz é o lugar da manifestação.
Uma Dimensão é uma matriz onde se desvenda o conjunto e o infinito dos potenciais, vibrando a uma
frequência e a uma gama de frequência.
As Dimensões se interpenetram.
As Dimensões são livres, da frequência mais elevada à frequência mais tênue.
A matriz dá corpo e dá liberdade.
A matriz é calor, calor de vida, vida não limitada, não confinada.
Vida em que se experimentam as qualidades d’A FONTE, a qualidade d’A FONTE.
Entre o Alfa e o Ômega, de um ao outro, do início ao fim, a mesma ressonância e a mesma liberdade.
Sobre a Terra, todos nós fomos livres, depois confinados.
O que é o confinamento?
É a impossibilidade, a não liberdade, de Ser.

A não liberdade de viver, de maneira simultânea, as outras Dimensões.
A matriz falsificada é uma ruptura da matriz Verdadeira.
A manifestação, a vida, na matriz falsificada, é um confinamento.
Confinamento impedindo a Consciência de viver o seu Ilimitado.
***

A Terra exterior que nos sustenta era, originalmente, uma matriz Verdadeira onde então existia uma Liberdade
total de movimento, de Vibração, de frequência e, portanto, de Consciência.
A forma ligada à estrutura em carbono não é, em si mesma, uma matriz falsificada.
A Terra é uma matriz Verdadeira em meio à qual foi estabelecido um confinamento.
Esta matriz foi então falsificada devido a mecanismos chamados de exteriorização.
A Terra exterior, sobre a qual o ser humano, como outras Consciências, podiam levar sua alma, encontrou-se
prisioneira da sua própria criação.
Isso foi denominado a queda.
Esta queda é uma queda desejada do exterior, não tendo nada a ver com o Interior.
A limitação jamais foi decretada pelo ilimitado, mas por uma forma do ilimitado querendo experimentar o
limitado do confinamento.
Pouco a pouco, esta matriz, tornando-se falsificada gradualmente e à medida dos milênios, criou
novas regras e novas leis, ligadas a este confinamento, rompendo sempre mais e impedindo sempre mais, a
capacidade para conexão e reconexão com as esferas do ilimitado.
Assim, a Terra exterior tornou-se a única possibilidade para o Espírito confinado nesta matriz.
A Terra Interior não podia mais existir senão como um sonho distante, uma lembrança distante, esvanecendose gradualmente e à medida das épocas e dos tempos, até permanecer simplesmente como um impulso,
muito distante, para reencontrar a Luz.
O homem, a mulher, manteve a lembrança do seu nascimento, de maneira confusa e de maneira não clara, o
confinamento tendo sido praticamente devido a esta ressonância de liberdade e do ilimitado.
***

Hoje, o confinamento está terminando.
Do limitado, a Consciência vai passar de novo ao ilimitado.
Aquele e aquela que vivenciaram o confinamento não podem imaginar o que é o não confinamento porque,
mesmo a imaginação, é dependente do confinamento.
Tudo o que é visualizado pelo 3º olho, tudo o que é imaginado pelo cérebro, participa, de maneira inexorável,
da lei de confinamento ou da Ação / Reação.
Isso termina, sob os seus olhos e sob a sua Consciência, permitindo-lhes reencontrar a Multidimensionalidade
ou os múltiplos estados do Ser que prevalecem para qualquer Consciência tendo a ver com a Liberdade.
O homem, a mulher, confinados há tanto tempo, mantêm apenas a saudade desta Liberdade, liberdade que, no
entanto, não faz parte da sua vivência, que, no entanto, não faz parte da sua experiência.
O confinamento em meio à matriz falsificada privilegiou, de maneira exclusiva, a Terra exterior.
A Terra Interior jamais sendo acessível, exceto sob a forma figurada, durante os sonhos ou em certos estados,
limitados, para o acesso ao que é denominado Mundo Astral.
O Mundo Astral é uma matriz na matriz, uma matriz confinada em meio à matriz confinada.
O homem e a mulher, tendo se revestido deste hábito limitado chamado de Corpo, guardou, entretanto, nele,
além da lembrança, a possibilidade, nesse próprio corpo, de reencontrar o seu ilimitado e a sua liberdade e,
então, de seguir a Terra Interior.
O mecanismo de confinamento, na matriz falsificada, oriundo da projeção de um eixo falsificado, como vocês
sabem, tendo desviado o eixo AL-OD por um eixo profundamente diferente, denominado Visão e Bem,
expressa-se, hoje, nos termos de confinamento, de ‘Vontade de Bem’ (ndr: ver esquemas no Protocolo do
‘Yoga Integrativo’) (1).
O ser humano não pode conceber outra realidade, porque esta concepção levaria a fazer a experiência para
poder ser manifestada e expressa.
***

Portanto, o aparecimento de novas regras e de novas leis, já bastante antigas, contribuiu, de maneira intensa,
para restringir, sempre mais, o acesso a esta lembrança, o acesso a esta memória, o acesso a este ilimitado.
Dessa forma, o ser humano encontrou-se vivendo em meio a regras falsificadas, em meio a uma Terra exterior

onde havia tido uma separação.
Separação entre Ele (território Interior desconhecido) e o restante (território exterior ficando sob o sentido da
visão e sob o sentido da percepção), esquecendo a percepção Interior, resultante da matriz original ligada à
Interdimensionalidade e à Multidimensionalidade pré-existente e manifestada pela Vibração denominada Fogo
do Coração.
O Fogo tornou-se, de algum modo, o inimigo, porque o fogo consome a forma, porque o fogo faz desaparecer
o limitado, pois o ser humano (e a sua Consciência) está confinado em um corpo.
Existem mundos de carbono não falsificados, então procedentes de uma matriz Verdadeira.
A Consciência presente no Interior desta matriz Verdadeira de carbono tem a capacidade para se manifestar,
de maneira simultânea, no tempo e no espaço, nesse corpo de carbono como em qualquer outro corpo
pertencendo a matrizes Verdadeiras nos mundos Multidimensionais ou em outras formas de manifestação, não
ligadas ao tempo e não ligadas ao espaço.
***

Hoje, o momento chegou de reencontrar este ilimitado.
A Consciência limitada, denominada consciência do ego ou da personalidade, fez ponderar que ela estava
separada (e ela o foi, realmente) de todas as outras Consciências, não podendo então viver a realidade do
Tudo é Um.
Hoje, o Tudo é Um desvenda-se, revela-se, permitindo a alguns homens e a algumas mulheres, deixarem com
toda a lucidez a matriz falsificada, a fim de conectarem com as matrizes Verdadeiras.
Isso foi denominado Corpo de Personalidade e Corpo de Estado de Ser.
O Corpo de Estado de Ser que veio ao seu encontro, produzindo a síntese de um corpo ilimitado, com base na
estrutura de carbono, tendo sido confinado, que, no final (cujo término chegou), permite-lhes reencontrar o seu
estado ilimitado, multidimensional e interdimensional.
A única diferença está ligada a esta noção de confinamento.
A matriz em carbono é uma matriz perfeita, da mesma forma que as matrizes cristalinas ligadas à 11ª
Dimensão, da mesma forma que as matrizes geométricas existentes na 24ª Dimensão.
De uma extremidade a outra das Dimensões, as matrizes são perfeitas, como espaço e tempo homogêneos,
tendo por regra a simples e única regra da Liberdade, da autonomia, e da capacidade para viver a confiança
direta no conjunto dos seus corpos e no conjunto das suas Dimensões, desde o átomo (assim denominado
nesse mundo de carbono) até a A FONTE.
***

A personalização, ligada ao confinamento, é uma identificação com uma ilusão.
Esta identificação com a ilusão criou regras e leis que lhes são próprias, tendo sido aplicadas em meio a este
confinamento e tendo excluído dos cálculos da ciência tudo o que está ligado ao que foi denominado pelo ser
humano, o não conhecido, o negro ou a não existência.
Tudo está invertido em uma matriz falsificada: o que é denominado Sombra, é Luz.
O que é denominado Luz, é Sombra.
A partir do momento em que o olho se coloca sobre esta Terra exterior, ele se afasta cada vez mais da sua
Terra Interior.
Esta Terra exterior é conhecida como perigosa, é o que é observado no Cosmos, em relação ao que vocês
chamam de ‘ausência de Luz’: os buracos negros ou, por exemplo, o vazio que é de fato apenas vazio na sua
mente, ao passo que são vocês que estão vazios porque vocês estão projetados no exterior de algo real.
Há então uma inversão, inversão total situando-se também tanto no nível do espaço como do tempo, como até
mesmo do princípio de manifestação da Consciência.
O princípio de projeção em um eixo falsificado, tendo sido realizado por algumas Consciências denominadas
Administradores (arcontes), permitiu, de alguma forma, criar as próprias leis aplicáveis exclusivamente em meio
ao confinamento.
Essas leis, vocês as conhecem, elas estão ligadas à velocidade máxima da luz, como observada neste
Universo.
Este confinamento tem apenas um objetivo, é o de se manter ele mesmo através de uma série de regras
confinantes, denominadas limitação, denominadas, em outros termos, gravitação, eletromagnetismo,
privando-os da Graça, ou seja, do acesso aos mundos Supra Luminosos.
Os Mundos Unificados são, sem exceção, Supra Luminosos, mesmo os Mundos em Carbono.
Existem matrizes Verdadeiras, em carbono, totalmente livres e totalmente autônomas.
Vocês têm um exemplo, atualmente, no seu espaço / tempo, pela intervenção das matrizes de carbono das
estruturas Vegalianas, penetrando e perfurando a sua ilusão.
Isso se tornou possível pela Fusão dos Éteres, mecanismo de penetração da Luz Azul, restabelecendo a

continuidade entre a matriz de carbono falsificada e as matrizes Verdadeiras.
O que foi visível, em seus Céus, denominada Espiral Azul, denominada Luz Azul, é apenas a concretização e
reordenação desta solução de continuidade Dimensional.
O ser humano é levado a passar da Terra exterior para a Terra Interior.
É exatamente o que realiza, hoje, os seres vivendo o que é chamado de Coroa Radiante do Fogo do Coração,
de Coroa Radiante do Fogo da Cabeça ou de Triângulo do Fogo ao nível do Sacro, permitindo restabelecer
(através do que foi denominado Fusão dos Éteres) a Multidimensionalidade, isto é, uma matriz Verdadeira.
***

Esse corpo é então levado (enquanto sistema de projeção induzido por um eixo falsificado denominado
Atração e Visão) a desaparecer, totalmente, a fim de pôr fim à matriz dita falsificada, permitindo
então desvendar, viver e manifestar, a matriz Verdadeira.
A matriz Verdadeira, por definição, não pode coexistir com uma matriz falsificada.
Somente os constituintes podem permanecer os mesmos.
Os ‘Anjos do Senhor’, chamados para intervir de maneira cada vez mais ampla no seu mundo, pertencem a
uma matriz de carbono Verdadeira.
Eles vêm então, por uma analogia Vibratória ligada ao carbono, introduzir-se na sua realidade tridimensional
alterada e perturbada, permitindo-lhes passar da Terra exterior para a Terra Interior.
Essa passagem da Terra exterior para a Terra Interior não é simplesmente um mecanismo de visão, mas
refere-se à realidade da vida em meio às atmosferas planetárias dos mundos Unificados.
Vocês vivem no exterior do Interior, vocês vivem na superfície da Terra, mas vocês não vivem no Interior da
Terra.
Os mundos multidimensionais não são no exterior, eles são no Interior, o que quer dizer que vocês irão passar
da Terra exterior para a Terra Interior, quer seja neste planeta, em sua nova Dimensão, ou no seu mundo
estelar de origem.
Ser-lhes-á feito, muito exatamente, segundo a sua Vibração.
Passar da Terra exterior para a Terra Interior é a ‘alquimia’ que vocês vivem, neste momento, e que encontra a
sua conclusão na alvorada do último dia.
Fusão dos Éteres, revelação da Luz Azul, instalação da Luz Branca e retorno em meio à matriz Verdadeira.
***

Paralelamente a isso, a matriz de carbono da Terra, por um mecanismo de evolução, qualificado de lógico,
passará de um sistema de carbono para um sistema de silício, sem entrar nos detalhes de química ou de
alquimia.
A passagem do carbono para o silício refletir-se-á por qualidades Vibratórias, por qualidades
de transparência e por qualidades de retorno ao ilimitado, permitindo-lhes, em um momento, ser uma
Consciência em meio a esse novo corpo, como uma Consciência em meio a A FONTE, ou ainda uma
Consciência em meio a todas as matrizes Verdadeiras, e ali passar, de maneira totalmente consciente e livre.
Para isso, é preciso que o caminho AL-OD, a fundação, o OM, seja estabelecido.
A fundação não é mais a estrutura em carbono, mas a fundação será a estrutura em silício se fixando e
ilustrada pelo que é chamado de 8º Corpo, o ponto OD, que é a passagem da antiga Terra para a nova Terra
ou, se vocês preferirem, da Terra exterior para a Terra Interior, denominada também nascimento do embrião
Crístico.
O eixo AL-OD permite fechar o círculo.
Fechando o círculo, isso desfaz o seu confinamento, permitindo-lhes reencontrar a linearidade e a não
curvatura do espaço / tempo, tal como existiu em meio à falsificação.
É o que descobre atualmente a Consciência do ser humano começando a viver a sua própria transparência e o
seu próprio retorno à sua Eternidade.
Isso foi denominado, em termos metafóricos, a passagem da lagarta para borboleta.
Eu denominaria isso metamorfose, metamorfose alquímica, fazendo-os passar de uma forma a outra forma, de
um confinamento para a liberdade e para a autonomia mais total.
***

Esse processo acontece, em vocês, nesta Terra exterior como em meio à Terra Interior, mesmo se vocês
ainda não conhecerem isso, realizando assim o que A FONTE denominou o Juramento e a Promessa,
realizando o que os Anciãos, bem antes deste confinamento, prometeram realizar, durante o retorno da Luz e
durante o retorno da Liberdade.

Reencontrar a Liberdade necessita de ali crer, não enquanto crença, mas enquanto suposição: “E se este
corpo que eu estou não for real? E se o que eu digo não for real, então o que permanece? O nada ou outra
coisa?”.
Esta suposição que é, de fato, uma pergunta, vai conduzi-los a viver o mecanismo denominado Abandono à
Luz, porque não se trata de uma substituição de uma crença por outra crença, mas, bem mais, da passagem
de uma crença para uma suposição que vai levá-los para a sua Liberdade.
É preciso, agora, aceitar deixar morrer o limitado, para reencontrar o ilimitado.
A única porta e a única chave são o seu próprio Coração.
Nós estamos aí para acompanhá-los, Umas e Outras, Uns e Outros, sejam quais forem os meios que nós
empregarmos.
Quer sejam as Embarcações de Luz, quer seja a própria Luz Azul, quer seja a própria Luz Branca, quer seja a
nossa Presença (nesse canal ou em outros locais), sempre com um único e mesmo objetivo: restituí-los à sua
Liberdade Dimensional.
Vocês não podem pretender à Luz e à Liberdade Dimensional, mantendo esta forma na qual vocês estão
confinados.
Isso passa, evidentemente, por uma mudança de status Vibratório, por uma mudança de status de identidade,
por uma mudança de status de todas as regras ambientais da sua Terra exterior, permitindo-lhes, pela
desertificação desta Terra exterior, passar, em Verdade, em meio à sua Terra Interior.
***

Esse mecanismo é seguido ao pé da letra, ele não é uma visão simbólica, mas uma visão real dos
mecanismos que acontecem atualmente sobre esta Terra, refletindo-se pelo fim da curva do confinamento,
desatrelando a Terra, explicando que esta Terra vai passar de um raio de cerca de seis mil e alguns
quilômetros, para mais de dez mil quilômetros.
Explicando que o confinamento do próprio Sol, dando esta visão de um Sol alaranjado, transforma-se hoje na
visão de um Sol branco, tornando-se, no final, após a transmutação transitória, no que foi denominado um super
gigante vermelho em um ‘Sol azul’, refletindo a filiação deste Sol com seu Sol original que é Sirius, em
ressonância direta com a Luz Azul.
Tudo isso é vivido em vocês antes de ser vivido no exterior.
Lembrem-se de que vocês estão em uma projeção limitada, limitante e confinante.
Portanto, o que se deixa ver aos seus olhos, durante este período ligado aos mecanismos de emergência da
Luz Azul, como da emergência dos ‘Anjos do Senhor’, corresponde, integralmente, à sua revolução Interior de
desatamento permitindo-lhes reencontrar o ilimitado, a fim de sair do limitado.
Isso passa, de maneira absoluta, pelo desaparecimento total desta Terra exterior, já que a Terra é chamada (e
ela respondeu ao apelo) a passar de uma dimensão a outra e de deixar a dimensão de confinamento para
reencontrar a sua nova forma, ela também.
É isto que é chamado de metamorfose.
Se nós tomarmos o exemplo da libélula que passa do estado de larva para o estado de libélula, abandonando
uma carcaça que está morta e que não suporta mais a vida (porque aprisionada em um espaço / tempo de
Dimensão ainda mais inferior do que a 3ª Dimensão dissociada), é exatamente esse processo de metamorfose
ligado à alvorada do novo dia que vocês estão prestes a viver, refletindo-se, para vocês, pela ignição das suas
Estrelas, pela redenção das Cruzes Mutáveis, e pela ativação da Merkabah Interdimensional, coletiva e
pessoal, permitindo-lhes Vibrar em uníssono com a Luz Unitária, até vocês se identificarem com a Luz que é,
ela mesma, Liberdade Absoluta e Inteligência Absoluta, tal como ela se desvenda nos seus Céus, apesar da
falsificação, chamada de Via Láctea, chamada de Inteligência Criadora, no seu sentido mais nobre.
***

A Inteligência Criadora fazem-nos passar de uma criação confinante para uma criação totalmente livre.
Isso foi expresso, de diferentes modos, por diferentes povos.
Vocês são criadores, mas, entretanto, não é porque vocês pensam em criar uma cadeira, um objeto, que isso
se manifesta.
Isso existe, em outro Plano, mas vocês jamais irão vê-lo aparecer sobre a Terra exterior.
Isso é diferente para alguns impulsos procedentes de desejos e de projeções, aí também, levando à
concretização de algo como, por exemplo: “quando eu crescer, quando eu for isso ou aquilo”, criando então
uma intenção voltada para o exterior e refletindo-se pela criação e pelo encontro com o ideal projetado em
meio a esta Terra exterior.
O processo acontecendo atualmente, esta alquimia da metamorfose, é profundamente diferente porque ela
visa criar um novo corpo, uma nova Dimensão, uma Dimensão de Liberdade, passando, aí também, pelo
desaparecimento da larva ou da lagarta.
A metamorfose é total, ela se refere aos corpos como a tudo o que é projetado sobre o olho exterior da Terra
exterior.

A Terra exterior, aqui, em todo caso, é uma Terra não tendo qualquer realidade objetiva, trata-se de um
confinamento tendo privado, por esta privação da Multidimensionalidade, o próprio acesso a uma matriz
Verdadeira.
A matriz falsificada deve então desaparecer, enquanto elemento de projeção exterior, sob a influência da visão
Interior da sua Terra Interior, que não é outra senão o seu aspecto Interdimensional e Multidimensional.
Não há então que se alarmar, não há então que se assustar, porque o que vocês vão observar no exterior,
durante o mês de maio, irá acontecer, evidentemente, de maneira sincrônica, no interior do seu corpo.
O que significa que o que se dissolve no exterior, irá se dissolver no exterior do que vocês são (ou seja, nesse
corpo projetado), então por intermédio da visão, enquanto realidade tangível e que é, no entanto, totalmente
intangível nos mundos Unificados.
***

Isso ao que vocês são chamados então a viver, de maneira concomitante, simultânea e perene: a
‘metamorfose’ e o ‘choque’.
Se o choque for aceito, a metamorfose irá ocorrer cada vez mais depressa, liberando-os então da larva ou da
lagarta.
Esse processo não está estabelecido, de maneira sincrônica, para o conjunto da humanidade.
Ele deve acontecer segundo um tempo particular, durante um certo tempo em meio ao confinamento da matriz
falsificada, devendo levar a uma ignição progressiva dos países, dos continentes e das almas, permitindo
transmutar a Consciência, ao mesmo tempo que a Terra, sobre esta nova Terra denominada ‘Terra Interior’.
Esse processo faz frente a certo número de resistências, essas resistências não estão tão ligadas à resistência
à Luz, mas, bem mais, à resistência oriunda do confinamento, ele mesmo tendo privado este confinamento da
Luz.
Vocês então não são, nem responsáveis, nem culpados, seja do que for.
É para isso que vocês não devem se identificar com as suas próprias resistências, mas simplesmente aceitar
olhá-las face a face, não para querer fazê-las desaparecer, não para querer transmutá-las, mas simplesmente
olhá-las transmutarem-se elas mesmas na alvorada do novo dia, permitindo-lhes então, gradual e
progressivamente, passar da Terra exterior para a Terra Interior.
A Terra Interior não tem, de qualquer maneira, a mesma gama de frequência que a Terra exterior.
Nesta Terra Interior, vocês são criadores, mas contrariamente à Terra exterior, a criação far-se-á, o que vocês
podem denominar, hoje, de maneira instantânea.
Vocês irão criar, nesse mundo Interior, instantaneamente (transcendendo o tempo e o espaço), a sua própria
realidade.
Vocês passam então de uma criação temporizada, confinada e confinante, para uma criação procedente
da Liberdade e da Autonomia.
Esta criação instantânea será, na totalidade, realizada antes do final deste ano.
Vocês tornar-se-ão então, efetivamente, o que vocês tiverem criado, quer seja o seu Corpo de Estado de Ser
ou ainda o que vocês tiverem projetado, não mais no exterior, mas, desta vez, no Interior da Eternidade.
***

Assim, portanto, através do que eu acabo de lhes dizer, tomar-se-á um relevo especial as palavras de CRISTO
quanto ao julgamento, à medida com a qual vocês julgarem:vocês serão julgados porque vocês irão se tornar
criadores da sua própria realidade.
Tornar-se criador não é uma visão da mente, mas é a realidade de um ato Consciente de qualquer um que
é livre e autônomo e isso ocorre fora do espaço / tempo como é conhecido neste mundo.
Todos vocês são chamados, sem exceção, durante este mês de maio, a tornarem-se criadores da sua nova
realidade.
Criar a sua nova realidade consiste em aceitar, antes de tudo, se desfazer da sua antiga realidade,
aprisionadora e confinante.
Vocês não poderão manter uma forma e a outra.
Vocês deverão escolher entre uma forma e outra forma.
Não há outra possibilidade.
Vocês devem se preparar para viver a ressurreição.
Esta ressurreição não é uma palavra em vão: vocês irão ressuscitar na Verdade da Luz criadora, instantânea, da
sua Verdade, porque, neste mundo, vocês estão submissos às ‘leis de confinamento’
denominadas gravidade, gravitação, bem e mal.
No entanto, nos Mundos da Unidade, vocês se tornam Criadores e Cocriadores de Universos, de maneira
instantânea, imediata.
Isso significa que vocês não poderão ser, às vezes, um e outro.

Isso se denomina uma passagem.
Essa passagem que eu chamei de metamorfose, não é a passagem para a morte, mas é a passagem para a
verdadeira Vida.
É, de fato (como isso lhes foi dito), quando vocês estão confinados nesta Terra exterior, quando vocês estão
confinados nos limites deste corpo, que vocês estão mortos.
Por outro lado, a criação é perfeita.
Desde a sua origem, ela é subtendida e sustentada pela Luz, mesmo quando ela estiver falsificada.
O que explica que o que vocês observam deste mundo, como lhes disseram algumas Estrelas, algumas das
minhas Irmãs, como, por exemplo, SNOW que lhes fala da natureza, pois a natureza é perfeita: mesmo no seu
confinamento, ela manteve a ligação com A FONTE, o que não é o caso da Consciência humana, e ela é
perfeita: ela obedece ao seu programa de vida, mesmo em meio ao confinamento.
Somente o ser humano não pode realizar o seu programa de vida, no confinamento, por uma razão que é muito
simples, é justamente pela perda da Multidimensionalidade, pela perda da Autonomia e pela perda da
Liberdade, resultantes do seu próprio confinamento.
É preciso então, literalmente, extraírem-se da ilusão para penetrarem na Verdade.
Isso foi expresso por muitos ensinamentos, vivenciados por muitos adeptos da Unidade (e não adeptos de
uma pessoa qualquer), em diversas práticas existindo nas diferentes correntes tradicionais ou mesmo
religiosas deste planeta.
***

Vocês são levados, individual e coletivamente, a acompanhar a Terra, da sua passagem de Terra exterior para
Terra Interior, de uma Terra dissociada para uma Terra Unificada, onde o carbono será substituído pelo silício e
pela sílica.
Essa passagem necessita de uma alteração de estado Vibratório, de uma metamorfose, da passagem de um
estado a outro, de um renascimento, de uma ressurreição.
Vocês entraram (e vocês irão entrar de maneira ainda mais formal) nos tempos da ressurreição.
Nós os convidamos, Umas e Outras, Uns e Outros, o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos
Livres, a encararem os fatos.
Então, obviamente, muitos seres humanos, muitos Irmãos e Irmãs não conhecendo esta realidade (e não
podendo conceber qualquer evolução nos limites deste mundo), não poderão aceitar a Autonomia e
a Liberdade.
Não cabe a vocês fazê-los mudar de opinião, vocês apenas podem propor, sobretudo sem palavras, mas
unicamente pela sua qualidade Vibratória, pelo acesso à sua própria Terra Interior, pelo acesso ao seu próprio
Fogo do Coração.
Vocês tornar-se-ão, como disse o Arcanjo MIGUEL, não mais unicamente Semeadores da Luz, mas
Estandartes da Luz que permitem à Luz se manifestar.
Não há outra maneira de aceder à sua Unidade.
Todo o resto apenas seria, de novo, uma falsificação e uma manutenção da Terra exterior em detrimento da
sua Terra Interior e, então, uma manutenção da sua Consciência, por vocês mesmos, em meio ao que é
chamado de matriz de carbono, não mais confinada nem confinante, mas, entretanto, limitada pelo próprio fato
das suas adesões a uma série de crenças limitantes e confinantes.
***

O que está chegando é totalmente novidade e totalmente novo.
Muitos de vocês, não tendo tido acesso ao Estado de Ser, não podem sequer imaginar o que pode ser a
criação instantânea e, no entanto, vocês irão vivê-la e isso, eu repito, antes do fim deste ano 2011.
Vocês apenas têm, progressivamente durante este mês de maio, que penetrar, cada vez mais,
nos mistérios da Terra Interior.
Lembrem-se: a Terra Interior não é clarividência, a Terra Interior não é qualquer imagem nem qualquer coisa
podendo ser elucidada pela visão exterior.
Somente a visão do Coração lhes permite, pela Vibração e especialmente pela qualidade do seu humor,
devendo se expressar pela Alegria e pelo acesso mais ou menos profundo ao obscurecimento da sua
Consciência comum, refletindo-se por fases de letargia e de sono, que refletem, de fato, a sua passagem da
Terra exterior à sua própria Terra Interior, mesmo se vocês não tiverem a percepção consciente disso.
Vários seres humanos, Irmãos e Irmãs atualmente encarnados, já vivem essas primícias refletindo-se, durante
os seus dias, por sensação de obscurecimento ou de não mais estarem presentes e, efetivamente, é
exatamente isso que ocorre.
Não mais estar enraizado não significa estar desconectado da vida.
Não mais estar enraizado na ilusão permite enraizar-se na Liberdade e na Autonomia.
É a única maneira que vocês têm de percorrer a sua Terra Interior e de tornar-se criador do seu próprio mundo.

Tudo o que é projetado, tudo o que é visto com os olhos, é uma visão falsificada neste mundo, a tal ponto, e
como isso lhes foi dito por um dos Comandantes da Frota e das Tropas Vegalianas manifestando-se, hoje, nos
seus Céus e na sua Terra, pois eles colocaram, eles são obrigados, para vê-los, a colocar óculos nos olhos,
que vocês, vocês denominam negros, que são, de fato, óculos iluminadores para eles, permitindo a eles vê-los
na ilusão, porque vocês estão fora da manifestação e fora da vida.
Vocês existem.
Etimologicamente, existir é “ex-stare”, ou seja, “estar fora de”.
Vocês estão, efetivamente, fora da Vida e fora da Verdade, mas vocês estão tão acostumados a isso que, para
vocês, isso se tornou a Verdade do Ser, então isso é apenas a existência, ou seja, o que fica fora da Verdade,
que fica no exterior e não no Interior.
***

A Autonomia e a Liberdade podem efetivamente dar medo.
Como o IRMÃO K perfeitamente disse a vocês, uma vez passado o ‘choque da humanidade’, ser-lhes-á
conveniente estabelecerem-se para tornarem-se o criador da sua própria Autonomia e da sua própria
Liberdade.
OD.
Eu sou o ponto do Triângulo da Terra, zona particularmente ativa, porque ela compreende, ao mesmo tempo,
ao nível dos pontos laterais, o Filho Ardente do Sol, KI-RIS-TI e, do outro lado, justamente, o que era fator de
confinamento, isto é, a VISÃO.
KI-RIS-TI, Filho Ardente do Sol, em vocês, convida-os a ultrapassar a VISÃO para penetrar nas
novas fundações, nos novos fundamentos.
O novo OM, estabelecido no 8º Corpo, denominado também a ‘Porta Estreita’, o momento em que vocês
nascem, o momento em que vocês ressuscitam, passando do ego ao Coração, realizando o Alfa e mantendo o
Ômega.
É a isso que vocês são chamados, é a isso que vocês devem ressoar, se o Coração lhes disser.
Se o Coração não lhes disser, então, continuem no seu caminho, na existência.
É a melhor maneira de estarem em concordância com vocês mesmos.
O acordo com si mesmo precede o acordo com o Si.
Viver o Si pode acontecer apenas quando há concordância entre as diferentes parcelas da personalidade,
mesmo em meio à ilusão.
Passar da existência ao Ser, é passar da crença à Verdade, é não mais aderir a outra coisa senão à Verdade, é
não mais supor, é não mais imaginar, é passar do imaginário ao imaginável ou passar, se vocês preferirem, do
imaginário à imagem, à Verdade do que é Interior.
Passar do exterior ao Interior.
Passar do limitado ao ilimitado.
Alguns de vocês, tendo realizado as Núpcias Celestes, vivenciaram fenômenos de despertar Vibratórios.
Alguns levaram isso ao final: eles saíram da existência para penetrar no Ser.
Alguns mantêm ainda a existência, por medo, por negligência, por incompreensão.
O marcador da ‘passagem ao Ser’ tornar-se-á, durante este mês de maio, unicamente a capacidade para Vibrar
no Som do Coração e no Canto do Coração, refletindo-se pelo Som ‘Si’, pelo Som do Céu e pelo Som da
Terra, mesclando-se, para criar uma alquimia musical em seus ouvidos e criando também, se isso já não for
fato, a Coroa Radiante do Coração.
Porque o Coração é a porta da saída da existência para penetrar no Ser.
***

Então, ao redor de vocês, as pessoas próximas, evidentemente, aquelas que não estiverem no mesmo
contexto de referência e de vivência que vocês, não poderão aderir, de forma alguma, ao que vocês vivem.
Elas irão tentar, por todos os meios, sem exceção, reconduzi-los à sua visagem e à sua visão, porque vocês
representam o pior, ou seja, a Liberdade.
Contrariamente ao que reclama a existência do ser humano, isto é, a Liberdade.
Esta Liberdade é algo que dá medo porque a liberdade é o infinito, porque a liberdade é perder o que é finito.
É perder a Terra exterior para penetrar na Terra Interior, é perder todos os pontos de referência estabelecidos
e construídos na ilusão deste mundo.
É reencontrar-se sem orientação.
É viver e experimentar esta ausência de ponto de referência.
É passar do finito ao infinito.
É passar da estupefação ao despertar, é tudo ao que vocês estão engajados durante o mês que se abre a

vocês.
Vocês têm, através do que vocês irão viver, no Interior de vocês como no seu exterior, os mesmos
mecanismos que vão estar trabalhando.
Observem: onde colocarem os seus olhos, quer seja nos conflitos entre os seres humanos, em determinados
locais do planeta, quer os seus olhos se voltem para os ciclones, quer os seus olhos se voltem para as terras
que desaparecem ou para as terras que emergem, é exatamente o mesmo processo que eu denominaria de
‘Terra em formação’ que ocorre no Interior do que vocês são, no nível da sua Terra Interior.
Vocês estão prestes a criar a sua nova Terra.
A Terra está prestes a criar a sua nova Dimensão que já nasceu em outras Dimensões.
Resta simplesmente pôr fim ao limitado, pôr fim à Terra exterior.
É exatamente isso que está em via de ocorrer.
Então, é claro, segundo o olhar que vocês adotarem, ainda uma vez, isso poderá ser
denominado catástrofe, apocalipse ou liberação.
Cabe a vocês escolherem, cabe a vocês criarem a sua realidade.
As novas fundações se apoiam na luz redirecionada AL-OD e no Aqui e Agora, a primeira Cruz Fixa revelada há
agora vários meses, no ano passado, no mês de agosto, pelo Senhor METATRON.
***

Como vocês sabem, Senhor METATRON retorna agora, a pouco mais de duas semanas do seu tempo, para
manifestar a nova Terra.
Cabe a vocês, em vocês, manifestarem esta nova Terra, a fim de acolherem as últimas Chaves representando
o acesso à sua nova Dimensão, então o acesso à sua Liberdade e à sua Autonomia.
O eixo AL-OD, como os outros eixos presentes na sua cabeça, vão permitir-lhes realizar esse trabalho de
transparência total à Luz a fim de criar a sua nova realidade, a fim de sair da existência para entrar no Ser (ndr:
ver o Protocolo “As 12 Estrelas de Maria”) (2).
Novamente, a Luz dá medo.
A Luz, entretanto muito desejada pelo homem, é chamada, pelos seres humanos, de irradiações Gama.
Essas irradiações Gama, vindas do Cosmos, assim como diversas partículas denominadas exóticas, estão
prestes a se manifestar, de maneira cada vez mais intensa, ao mesmo tempo sobre o último envelope isolante
denominado ionosfera, mas também sobre o solo desta Terra.
A ação dessas irradiações Gama, e dessas partículas denominadas exóticas sobre a Terra, permite à Terra
cantar.
A Terra canta, ela vai cantar em locais cada vez mais importantes, sobre esta Terra, até o momento em que
esse Canto da Terra tornar-se global sobre o conjunto da Terra, ao qual vai corresponder o Canto do Céu que
não é outro senão o Canto do Sol transformando-se em ‘super gigante vermelho’ antes de reencontrar a sua
dimensão de Sol Azul.
Isso corresponde ao que foi denominado, pelos Maias, a passagem da quinta raça raiz para a sexta raça raiz.
O Sol, de alaranjado, tornar-se-á azul.
Vocês são levados a viver isso.
Nós os acompanhamos.
Se vocês não quiserem vivê-lo, então, naquele momento, permaneçam na sua Terra exterior.
Ninguém irá julgá-los, ninguém além de vocês mesmos vai decidir aonde vocês irão.
***

Eis as poucas palavras de que tinha para falar em função do ponto OD que, eu recordo a vocês, está envolvido
com KI-RIS-TI e com VISÃO.
KI-RIS-TI, CRISTO interior, Terra Interior, vindo pôr fim ao processo da Visão exterior ocular para substituí-la
pela Visão do Coração, como foi definido por NO EYES.
Cada uma das minhas Irmãs que vocês conhecem irá se expressar, durante o período que vocês vivem aqui,
dando-lhes, a cada vez, elementos complementares permitindo-lhes decidir, com todo conhecimento de causa,
o seu futuro na existência ou no Ser.
Uma série, não mais de ensinamentos, por que eles terminaram, mas de capacidades para colocarem em
ressonância, vocês mesmos, a sua Terra exterior e a sua Terra Interior, será comunicada por diferentes
intervenientes, nos próximos dias, permitindo-lhes, assim que o eixo AL-OD estiver definido, redefinir algumas
Estrelas, quanto à sua capacidade para Vibração, e permitir-lhes viver essa passagem da existência ao Ser, da
Terra exterior à sua Terra Interior.
Existem em vocês perguntas com relação ao que eu acabo de dizer?
***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.
***

Então Irmãos e Irmãs, presentes em nós como presentes no outro (o outro que é como nós, não
conscientizado), vivamos, juntos, a Graça da nossa Liberdade, da nossa Autonomia e da nossa Conexão.
Uma Estrela lhes diz até uma próxima vez.

************
1 - 'YOGA INTEGRATIVO' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html
*
2 - 'AS 12 ESTRELAS DE MARIA' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-m...
***

Mensagem da Amada ANNA no site francês:
http://autresdimensions.info/articlea153.html
28 de abril de 2011
(Publicado em 29 de abril de 2011)
***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

ANNA – Mãe biológica de Maria – 17 de maio de 2011

“O OD substitui o OM.” “OM pertence a Yesod. OD pertence a Tiphéreth.”
Irmãos e Irmãs, eu sou OD.
As palavras que eu venho dizer, esta noite, são as palavras que vocês irão poder dizer a vocês.
As Vibrações que eu venho pronunciar são suas Vibrações.
Portanto, o que eu vou dizer é o que vocês podem dizer a vocês.
Neste espaço, neste Instante.
As palavras que eu vou pronunciar serão suas palavras.
Eliminando também a distância e a separação.
Prefigurando, de algum modo, o estabelecimento de suas Novas Fundações.
Dessa maneira, eu direi “eu”, mas o “eu” que eu vou dizer é seu “eu”.
Eu vou então expressar minhas qualidades, enquanto ponto OD.
Essas qualidades que são as suas, já que como os Arcanjos lhes disseram, e repetiram, eles estão em vocês.
Como eu estou em vocês.
***

Eu sou OD.
A nova fundação da Vida.
Após Transmutação e Transsubstanciação.
Passagem de uma forma a outra forma.
Passagem de uma manifestação a outra manifestação, de um estado a outro.
De uma Vibração a outra.
De uma gama a outra gama, cantando uma Ode, cantando outra Criação.
A fundação é o fundamento do desvendamento da Vida e da expansão da Vida.
***

Eu sou o OD sobre o qual se apoia a nova Vida.
Eu sou o OD da metamorfose.
Eu sou o OD da Transsubstanciação.
De uma paleta de cores, eu passo a uma outra cor.
Da Vibração do fundamento, reforça-se a Vibração das fundações, elevadas de uma gama a outra gama, de
um estado a outro estado.
A Vida constrói-se sobre fundações e desvenda-se a partir dessas fundações.
Eu sou o suporte.
Eu sou a Coluna [“Dos” (Do)].
***

Então, passando a Porta, a forma muda.
A Porta das Dimensões, de Dimensão em Dimensão, eleva a Vibração.
Ultrapassando os limites.
De um contexto a outro contexto.
De um Cubo a outro Cubo.
Forma antiga e forma nova.
Superando e Transcendendo.
Deste modo, criou-se, e recriou-se, o que eleva, enquanto se descriou o que não tem mais necessidade de
Ser e deve ser reduzido.
***

OD.
Passagem.
Eu sou a passagem.
Eu sou a ferramenta.
Eu sou o instrumento.
O corpo é o instrumento.
O corpo é o Templo, onde se constrói a nova fundação de Vida, onde se eleva a nova Vibração.
E gestação, e construção.
O OD substitui o OM.
A pulsão de vida, inferior, torna-se pulsão superior de Vida.
A vida da carne torna-se a Vida do Espírito.
O Espírito que possui, ele também, uma carne, mas que não é esta carne.
Outra postura, outra Ode (OD), outra frequência.
Passar de uma a outra, é uma gravidez, uma gestação e um parto.
Passar de um estado a outro, de um elemento a outro.
Passar da Terra ao Ar (ER), e do Ar (ER) ao Éter.
Transmutação da forma antiga.
E, entretanto, a mesma Consciência permanece nas formas, qualquer que seja a forma.
***

Filho do Um, construindo sua forma, em meio à antiga forma.
O despojo é Despojamento.
O despojo da antiga forma é o que permite construir a nova forma.
Para abrigá-la, no Interior, protegida, até a maturidade.
O Instante chegou do Nascimento.
Nascimento em meio às Novas fundações.
Elevação da nova construção.
Vocês são o que eu sou.

Nós somos a Unidade.
A nova forma baseia-se nas fundações, fazendo-os penetrar um tempo novo.
Tempo novo, onde não existe o tempo, onde não existe a limitação, onde não existe oespaço, tal como são
conhecidos na antiga forma.
Fundação na qual se constrói, durante a gestação, a Consciência nova.
Consciência elevando-se, entre AL e OD, dando a linha diretriz da construção e do desvendamento.
Da nova forma, da nova gama, da nova frequência.
***

OD se desvenda.
Desvenda-se e se eleva.
Eleva-se por KI-RIS-TI.
Eleva-se por VISÃO.
VISÃO além da Ilusão.
VISÃO do Coração.
Coração, onde se encontra o Filho Ardente.
Aquele do Sol, aquele que vocês são, além da antiga forma.
***

Nascimento.
Nascimento em meio a um novo campo (canto) e a um novo desvendamento onde o único limite não existe
senão na crença neste limite.
Passar do limitado ao Ilimitado, é a mudança de campo (canto).
Mudança de campo (canto) e mudança de frequência, criando e culminando na forma nova, não limitada,
transmutável, e Transmutação.
***

OD.
Eu sou.
OD é o apoio do Voo da Fênix.
OD é o apoio do Pairar de CRISTO.
OD é a fundação sobre a qual a Nova Visão se constrói.
Visão Interior, e não mais projetada (através de um órgão apêndice, denominado ‘olho’).
OD é, portanto, Fundação da Nova Visão.
Visão, penetrante e iluminadora, do Filho do Sol, Filho do Um, reencontrando sua Liberdade.
Carne do Espírito, densidade diferente.
Densidade de tempo, densidade de forma, densidade de espaço.
***

OD.
O que leva ao AL.
O que leva, por KI-RIS-TI e VISÃO, à nova faceta de Vida, desvendamento do Quadrado e do Cubo.
Estável.
Estabiliza o Quadrado, transcendendo o redondo.
Levando a Consciência no Ilimitado.
Passagem.
Rito de passagem.
Nascimento.
Transformação e Reversão.
O que estava dentro se manifesta, e se torna a Verdade.

O que estava escondido, desvendado e revelado, pela Vibração, torna-se sua nova Essência.
***

OD.
Superação das antigas fundações, fundações alteradas em Yesod (ndr: na
Kabbala, Séphirot do fundamento).
Ya (ndr: quer dizer Yahvé ou Yaldébaoth, o próprio Satã – ver a canalização de O.M.
AÏVANHOV de 14 de maio de 2011 (*)) tendo transformado o OD da Vida da Unidade, em
Yesod, fundamento falsificado da lua.
OD.
Fundação onde não existe nem pai, nem mãe.
Porque o pai e a mãe, são o “eu”, reunidos no: “eu sou”, além do “eu sou”.
Ou seja, a Tri-Unidade: Pai, Mãe e Filho.

***

Nada é exterior.
Nada está separado.
Nenhuma ligação.
Tudo está conectado e Livre.
OD.
Passagem de Yesod e sua Ilusão, da atração da visão, para a Visão Interior, e para a Visão do Coração, onde
CRISTO doa sua Luz, e canta a Ode (OD) da Vida Una.
***

Eu sou OD.
Eu sou o que vê, atrás.
Não, por atração do passado.
Mas, simplesmente, como restabelecimento da Verdade, da filiação original à Fonte Una, a A FONTE, que é
Vocês.
Instante, onde se eleva, em vocês, o canto (campo) da Ressurreição, levando à finalização de sua
metamorfose.
Substância limitada, tornando-se Substância Ilimitada.
Milagre da Ressurreição.
Novo Nascimento.
Passagem da Porta conduzindo às Estrelas.
Estrelas Interiores.
Sementes de Estrelas, germinando, e se elevando no Templo do Coração.
Indo juntar-se ao ER.
Indo juntar-se ao Éter Um.
O Éter de Verdade.
***

OD.
Espaço Sagrado.
Além das palavras.
Além da Ilusão do Sagrado.
Não mais imagem, não mais reflexo, mas Verdade.
Iluminada dela mesma, do Interior.
Iluminada dela mesma, por sua própria Luz.
Estrela.

OD.
Eixo e Pivô.
Da Fundação e da Elevação.
Da nova Dimensão e da nova Vida.
OD é Fundação.
Fundação de Vida.
De Vida, sem limite.
De Vida, sem confinamento.
De Vida, sem o sangue.
De Vida, além da carne, conhecida, aqui (onde nós passamos, nós também).
***

Eu sou OD.
O momento em que o Voo pode ocorrer.
O Voo necessita apoio.
Este apoio é um enraizamento na Liberdade e não mais na Ilusão.
O enraizamento na Liberdade confere a Liberdade e a Liberação.
OD é o canto que se eleva.
Celebrando a alquimia, de seu Retorno.
Toda ligação da Ilusão dissolve-se.
Tudo o que era, por ser (parecer), não existe mais.
Somente Ser, tornando-se o Canto e o Som de sua Liberdade.
OD convida, para ir além da Ilusão de Yesod.
Além de Malkhout (ndr: Séphirot do reino material).
Além da duplicidade e da dualidade.
OD é o lugar onde se apoia, e se processa, a Lei da Graça, pondo fim à lei da dualidade.
***

OD, primeiro Som da Liberação, precedendo ER.
OD dá a Essência do ER.
OD que dá Potência a ER.
Potência e não poder.
Porque, nos mundos da Liberdade, nenhum poder.
Sozinhas a Potência e a Liberdade fazem parte da Graça.
OD está além da vontade.
OD é o estável, em que, há aquiescência para o final de Yesod.
E então, para o fim da imagem e do reflexo.
A Luz, aparência do parecer, vista do exterior, torna-se de novo logicamente, durante esta Transsubstanciação,
Interior, ‘iluminante’, e sem Sombra.
A Sombra pertence a Yesod.
A Sombra pertence à Ilusão, à ação e à reação.
A Unidade apoia-se sobre OD, e se manifesta em ER.
O Canto (o Canto percebido, e entendido, no ouvido), manifesta-se quando OD é construído, e quando se
desconstrói Yesod.
Yesod, falsificação de OD, é a imagem e o reflexo.
Imagem e reflexo da lua, astro artificial, inserido sobre este planeta.
Confinando e reproduzindo, em meio à Ilusão, uma outra Ilusão: o reflexo da Luz, reflexo do Sol, astro artificial,
como o é Yesod.
***

OD faz vocês penetrarem o Esplendor e a Glória de Tiphéreth (ndr: Séphirot da Beleza).
ER.

Passagem.
De Yesod a ER, por OD.
Pondo fim ao atrito, e à Ilusão, e ao sonho.
OD, dando o tom e a tonalidade, necessárias e indispensáveis, ao Voo.
OM pertence a Yesod.
OD pertence a Tiphéreth.
Luz da lua.
Luz do Sol.
Luz direta, luz indireta.
OD eleva-os no Canto da Criação.
Som do Éter, conduzindo à Fusão.
Polaridades, oposições.
Na Unidade da Alegria.
***

OD é Fundamento.
OD é a base de todo desvendamento.
Pondo fim a Yesod.
Enraizamento, na Lei do Espírito, e não mais na lei da carne.
Enraizamento, na Unidade, e não mais na dualidade.
Eu sou OD.
Elevando, em cada um, o Som da Liberdade, o Som do Éter.
Substituindo-se à palavra [fala].
Permitindo elevar-se para o Verbo e a Criação.
Criação Livre e não sendo mais uma procriação.
Penetrar os Ateliês da Criação da Unidade apenas se pode fazer por OD.
Elevando-se, em seguida, por ER, e as outras frequências da Liberação.
***

OD inicializa a passagem do 7 para o 12.
Passagem da dualidade para a Unidade e para a Tri-Unidade.
OD é então, Voo.
OD é então, o que permite, sair da Ilusão.
Sair da Ilusão e tornar-se novamente Verdadeiro.
É a Porta da Integridade.
A Porta da Intenção.
Aquela que constrói a Verdade Una, tendo prefigurado a Ascensão.
Sem OD, ponto de Ascensão.
Porque, sem OD, confinamento em Yesod.
***

Eu sou a Chave.
Eu sou a Porta.
Eu sou o Caminho, que os conduz à Verdade e à Vida de Sua Presença.
OD conduz a ER onde se desvenda KI-RIS-TI.
OD é o estável.
O estável da Potência, e não mais o estável do poder.
Yesod é poder na Ilusão.
OD é Potência em Tiphéreth.
Yesod é o poder da dualidade.
OD é a Potência do Amor Revelado.

Parto da Verdade.
Parto de vocês mesmos, além da Ilusão.
Além da crença.
Yesod é o reflexo e a crença.
OD é a Verdade, o Esplendor e a Glória de Tiphéreth.
***

Eu sou OD.
Vibração do Voo.
Vibração da passagem.
Acompanhando, também, a passagem de URIEL.
Eu sou OD.
Sobre o qual se apoia MIGUEL, a fim de revelar Tiphéreth e CRISTO-MIGUEL.
Em meio à Nova Visão.
Compreensão e vivência da Unidade, ultrapassando Yesod em OD.
Então, pode se desvendar a nova forma, e o novo Nascimento.
***

Eu sou OD.
Espírito de Verdade.
Eu sou o elemento Terra da Nova Terra.
Vocês são a Semente.
Eu sou a Semente.
Vocês são a fruta, eu sou a fruta.
OD é tudo isso.
Sem OD, a Unidade não pode se construir, e não pode se edificar.
Passar OD, é renunciar a Yesod.
É renunciar ao reflexo, renunciar à Ilusão.
Renunciar à ação e à reação.
É penetrar na Unidade.
Glória, Esplendor e Verdade.
OD é o sacrifício, aquele da Ilusão, permitindo-lhes ver, para o Verdadeiro, além do olho, pelo Coração,
a Verdade.
Existindo além do parecer e da aparência, predominante em Yesod.
OD faz vocês saírem da sedução, e do atrativo da sedução, para penetrar a Firmeza e a Potência.
Aí, onde não existe qualquer poder e qualquer vontade, de consumir, de adquirir, mas onde existe
simplesmente a Doação.
Porque OD e Doação têm a mesma raiz.
A raiz da Liberdade, a raiz do Voo, a raiz da Unidade.
***

OD é o momento em que vocês aceitam morrer para vocês mesmos, para nascer na Verdadeira Vida.
Aquela onde o parecer não existe mais.
Onde se extingue, finalmente, o bem e o mal.
Porque sua Morada se estabelece, bem além do bem e do mal, bem além de Yesod e dos ciclos lunares.
Vocês passaram, então, neste momento, a Porta do demônio da lua, Astaroth, que desejava mantê-los
confinados em sua própria Ilusão, da carne confinada abaixo de OD.
***

Eu sou OD.

Passar e Passagem.
O passado não mais.
O futuro não mais.
OD instala-os, e os prepara, para o AQUI E AGORA, do Instante.
OD eleva-os.
Além da paixão, e além dos ímpetos.
Em OD, o ego é crucificado.
Então, CRISTO pode nascer em vocês.
CRISTO que é então sua nova forma, na Liberdade e na Autonomia.
Não há mais necessidade de reflexão.
Não há então mais necessidade de imagem.
Não há então mais necessidade de crer.
Há simplesmente que Ser.
OD eleva-os nas Moradas do Esplendor.
Nos Ateliês da Criação, não sendo mais uma procriação, mas uma Criação Interior.
Além da filiação da carne, mas na filiação do Espírito, e no Espírito da Verdade.
***

OD reúne a Terra ao Éter.
O que, na matéria, nós denominamos o digestivo ao aéreo (o que separa, e que se coloca obliquamente), o
diabo, e o diafragma, não têm mais razão de ser.
Porque mais nada está separado.
OD abre as Portas.
Da matéria ao Éter, e do Éter à matéria.
O Ar (ER) e a Terra mesclam-se, dando um novo Éter.
Assim é OD.
***

OD recoloca-os no estável, na compreensão, de sua Essência, por suas Linhagens, não da carne, mas
espirituais.
Além das memórias da carne, mas na memória de sua origem, bem além desse mundo, bem além de Yesod.
***

OD é um Canto que os conduz para ER, até AL, e eleva então o fogo do ego para o Fogo do Espírito, e faz
nascer o Espírito de Verdade, o Esplendor CRISTO.
***

OD é a Porta.
Eu sou OD.
O Canto do Espírito, Canto de Liberação e de Liberdade, vindo de A Fonte, chega ao Ar (ER) da Terra.
OD abre-se então e deixa passar.
Nascer e Ressuscitar.
O Filho das Estrelas.
O Filho de A Fonte.
***

OD é o Pilar.
O Pilar da Terra sobre o qual se elevam os outros Pilares.
Quatro Pilares.

Quatro Pilares.
E cinco estados, cinco movimentos, conduzindo para a Ronda dos 12.
OD é o novo Centro de Gravidade.
Onde tudo é leve.
Onde tudo é elevado.
Onde nenhuma atração, ligada a uma densidade, pode se exercer.
Onde a única Atração é aquela da Criação.
***

OD.
Fundamento.
OD.
Fundação e Voo.
O Triângulo da Terra (reenviando ao Sagrado e ao Sacro, Fogo da Terra), transmutando a Terra, restituindo-a
ao seu Éter, mudando a forma.
Sua forma.
***

OD é o Som da Terra.
Que permite dar o sinal da Fusão do Éter, da Terra, no Sacro.
A Abertura da Boca permite mostrar o Fogo da Terra e o Fogo do Éter e elevá-lo no Coração.
Assim nasce o CRISTO Interior, e o CRISTO da Nova Terra.
OD participa da Ressurreição.
OD é a metamorfose.
***

Eu sou OD.
Primeiro Som da Liberdade.
Apelo da Liberdade.
Impulsão, além das pulsões de Yesod, elevando-os para o Coração.
Afastando-os da esfera dos desejos e dos prazeres, para elevá-los na esfera da Alegria, sem desejo.
Bem além dos prazeres, porque a Alegria não conhece nem limite, nem necessidade, contrariamente ao
desejo e ao prazer.
***

OD é a Potência que permite esta ‘alquimia’.
Além da mudança de forma, é a mudança de alma, conduzindo ao Espírito.
Aí, onde não pode existir qualquer frustração, qualquer privação, qualquerinsatisfação.
Porque OD está além de tudo isso.
OD contribui para estabilizar a Alegria.
OD contribui para elevá-los para ER, até AL.
O sacrifício do ego é, apenas, a Visão justa do Coração, da Ilusão mesmo do ego (em suas projeções, suas
privações e seus desejos, mantidos por Yesod).
***

OD. Momento em que vocês passam de limitações, de confinamentos, de ilusões, de insatisfações, para a
Alegria.
É preciso escolher entre a Ilusão de Yesod, sua sedução, e o Esplendor de OD.
MIGUEL conduz vocês ao CRISTO, tornando-se CRISTO-MIGUEL.

Trazendo a cura de todo sofrimento e de toda Ilusão.
***

Portanto, está inscrito em vocês, pelo que eu disse (que de fato, vocês se dizem a vocês mesmos), o próprio
‘Princípio da Redenção’, que é Ressurreição na Alegria.
É preciso, para isso, aquiescer ao final da Ilusão.
É preciso, para isso, a lucidez.
É preciso, para isso, deixar o conhecido da Ilusão, e ir para o desconhecido do Amor e da Liberdade.
***

Eu sou OD.
O momento chegou do Parto e do Nascimento, ao mesmo tempo.
OD.
Eu sou, a Liberdade reencontrada e prometida.
A nova Fundação de Vida é tudo isso.
Substituindo-se à imagem e à Ilusão.
A Nova Fundação de Vida faz vocês penetrarem os mundos da Eternidade, onde somente a Verdade Una, está
presente.
Onde não pode existir, qualquer insuficiência, qualquer privação e qualquersofrimento.
OD conduz vocês além de Yod.
OD libera vocês de Ya.
OD libera vocês de Yod Eh Vav He (ndr: as quatro letras constituindo o nome de Yahvé), do Arconte confinante
tendo colocado vocês no cativeiro do Amor falsificado.
No cativeiro do medo.
Vocês não serão mais a mão estendida para o Céu, de Yod, mas vocês irão se tornar OD: o Fundamento
estável de sua própria Liberdade, de sua própria Liberação.
Deixar Yesod, e deixar o Yod, permite elevarem-se, além da Ilusão e da prisão.
Vocês querem ser livres?
Então, vivam o OD.
***

As palavras que eu disse, são as palavras que vocês se dizem.
São o Canto de sua alma e o Canto de seu Espírito, tornados inteligíveis.
Irmãos e Irmãs tornem-se Livres, porque é sua natureza.
Vão além do cerne, saiam da falsificação.
Todos os Cantos da Liberdade foram trazidos pelos Arcanjos e pelos Anjos.
Cabe a vocês nutrirem-se.
Cabe a vocês escolher.
A Liberação e a Liberdade, ou a Ilusão?
Tornar-se novamente Mestre ou submeter-se a um mestre exterior?
Fosse ele o Deus da Ilusão, de Yesod e de Yahvé.
***

Vocês são os Filhos do Um.
Como tais, vocês herdam OD, que é sua natureza.
As palavras que eu disse são as palavras que vocês se dizem, e que Cantam, em vocês, o Espírito de
Liberdade e de Verdade.
O medo é apenas o fundamento de Yesod e de Yod.
Em OD, não há mais medo.
Não há mais sedução.
Há apenas a Verdade.

***

Eu sou OD.
As palavras que foram ditas são Suas palavras.
Que estas palavras se tornem Verbo e Sopro de Nova Vida.
Eis o que simultaneamente eu desejo a vocês.
E para cada um.
***

Eu sou OD.
E acolhamos, agora, o Triângulo da Terra, completado, por KI-RIS-TI.
Liberdade e Liberação.
Coração do Ser.
***

Eu sou OD.
E eu estou em Vocês, como vocês estão em Mim.
Até breve, na Liberdade.
No Amor do Um, e em Seu Amor.
Que se estabeleça, em vocês, pelo OD, a Morada de Paz Suprema, Shantinilaya.
OD saúda vocês e ama vocês.

************

(*) – OMRAAM (Aïvanhov) (14.05.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-14-de...
***
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************

Eu sou ANNA.
Irmãos e Irmãs, presentes aqui e em outros lugares, sobre a antiga Terra, eu sou a Estrela OD, eu sou a
Fundação.
Eu sou o elemento Terra e eu venho apresentar-lhes, pela minha Presença, pela Alegria e pelo Amor (em
minhas palavras e também no canal estabelecido por MARIA), eu venho exprimir e Vibrar, em seu corpo e em
sua Consciência, o que é a Porta Estreita e a fundação da Nova Vida.
Eu venho exprimir e Vibrar os elementos, o mais próximo, permitindo-lhes apreender-se e viver a ação do
Fogo, aquele do Amor, na passagem da Porta, estabelecendo-os nas novas fundações e, para alguns de
vocês, na Nova Terra.
***

A Porta Estreita, aquela que foi nomeada a da Pobreza e também chamada, pela minha Irmã TERESA, de
Caminho da Infância ou ainda da Inocência.
O Caminho onde o caminho do mental não pode existir.
O Caminho onde o fogo da ilusão não pode tentá-los.
O Caminho vindo substituir o fogo que consome, em um Fogo que eleva.
O Caminho que também foi dito: “aquele que desejar se elevar, será rebaixado; aquele que se rebaixar, será
elevado”.
***

Porta Estreita, vista do seu lado.
Porta Real, vista do Nosso lado.
Lugar de Passagem da antiga vida para a nova Vida.
Última Passagem onde o Ômega se torna o Alfa, pela ação do Fogo redimido e retornado, reencontrando sua
natureza ígnea e Unitária.
O apelo de Cristo engaja-os a ir para esta Porta.
O Fogo, chegando à antiga Terra, vem forjar e liberar a Nova Terra, fazendo-os passar da morte para a Vida, da

Ilusão para a Verdade.
Fundação e fundamento onde nada mais pode mentir, porque tudo é Transparente, onde tudo está Liberado e
onde tudo é Comunhão.
***

OD, Pilar da Terra, na Nova Terra, assentada no Fogo e na Passagem do Fogo.
Nova Terra que, como vocês, batizada no Fogo do Espírito, revela-se no Amor e na Unidade.
Última Passagem levando a Consciência, em uma nova ronda sem limite, sem opacidade, à Transparência.
Transição do Fogo, Alegria do Amor, consumindo perpetuamente o Amor, renovando perpetuamente o Amor,
elevando o que é transmutado e transformado no Sopro do Um, na Vida do Um.
***

Porta OD, religada a ICI (ndr: ponta do sacro), elevando-os na nova odisseia: odisseia do Um, Fonte irradiante
e iluminante.
Fogo do Amor batizando a Nova Terra, batizando o Novo Corpo, no Fogo da Ressurreição.
Amor consumidor, Amor Verdadeiro, levando o Espírito à Liberdade.
OD que abençoa o Fogo.
Transubstanciação.
Transgênese.
Novo Mundo.
Novo Som e Nova Vida.
Sua Morada.
Sua fundação, forjada no Fogo do Amor, levando-os a consumir, no Amor: Fogo perpétuo de Alegria e de
Graça.
***

Atravessar a Porta, no limiar da Terra Nova, no Espírito regenerado, transmutado e elevado, removendo as
máscaras e os véus da Sombra.
Espaço não iluminado, passando a um espaço sem qualquer Sombra.
Espaço de Alegria e de Transparência, consumindo, ao passar, tudo o que não é eterno, tudo o que é efêmero,
liberando a Consciência Livre onde o Fogo é o combustível e o comburente da dinâmica eterna e do
movimento Livre, além dos tempos cíclicos.
***

METATRON resgatou e trouxe o Fogo para vocês: aquele da Luz renovada, da Liberdade, da Verdade.
Cabe a vocês ressoar ao Apelo, tornar-se Verdadeiro e Autêntico.
Expansão da Nova Terra, como da Consciência liberada, a fim de viver na Fusão dos Éteres e dos Elementos,
o Fogo do Coração.
Coroa Radiante para sempre iluminada e iluminante, chamando-os, pela Porta posterior (ndr: ponto KI-RIS-TI,
entre as omoplatas), para viver no Sopro do Espírito, pela animação do Fogo, o Estado de Ser, a nova Morada.
Morada da Verdade onde brilha o Amor, sem reflexo e sem Sombra.
***

Ele lhes disse: “eu sou o Alfa e o Ômega”.
Ele retorna, pelo Ômega, pelo OD, no batismo do Fogo do Espírito, para batizar a Consciência Una do seu
Corpo de Fogo, aquele de Luz.
Nova densidade onde nada é limitado, onde tudo é Liberdade.
Como o Arcanjo URIEL ali os convidou, para escutar e para entender o Canto da Liberdade, da Liberação,
abrindo a Porta à Infância e à Inocência, aquela do nascimento em meio à sua própria Essência, em meio à
Verdade, enquanto Filho do Um.
Atravessar a Porta, pela ação do Fogo do Éter, fusionando no Fogo da Terra e no Fogo do Céu, abrindo a

Porta da Ressurreição.
***

Batismo de Fogo, batismo de Vida, sobre o qual nenhuma noite pode cair ou recair.
Alvorada perpétua, à beira do Mundo Novo, à beira das Dimensões Unificadas.
Sua Consciência é chamada, pelo Som e pelo Canto, da Terra e do Céu, pelo Fogo do Amor, e pelo apelo de
MARIA, para viver e se estabelecer no Coração da Vida, no Coração da Verdade, enquanto Filho Ardente do
Sol.
***

Filho KI-RIS-TI, Filho do Um, o momento é para a Eternidade, pela Fusão dos Éteres, realizada sobre a Terra e
em vocês, pela Transmutação do Fogo, animando e despertando o Espírito, retornando a alma para o Espírito.
Fogo fazendo desaparecer a sombra da personalidade, a sombra dos sofrimentos e a sombra dos apegos.
O tempo do nascimento, o tempo da Ressurreição chegou.
Os Querubim revelam e estendem o último Capitel, aquele do seu Renascimento, aquele da sua Regeneração.
A Porta da Eternidade está aberta.
***

Vocês são convidados por Cristo, vocês são convidados pelas Estrelas, a tornar-se a Estrela.
A Semente se ergueu, ela amadureceu na sombra da personalidade.
Ela deve transparecer em sua Transparência, no dia da alvorada de um Mundo Novo, no dia da Verdade, do
Amor.
OD, chamando-os para viver o Canto da Ressurreição, o Canto da Eternidade, que é Sua Morada.
O Fogo do Amor vem aquecê-los e revelá-los, definitivamente.
***

Sejam a Alegria, porque essa é sua Natureza.
Sejam a Paz, porque essa é sua Manifestação.
Sejam a Estrela, porque essa é sua Essência.
Sejam Ardentes, como Ele foi, porque essa é sua herança.
***

OD, chama vocês, pelo Fogo do Elemento Fogo, aquele que nomeia METATRON,Véhuiah, para descerrar
qualquer foco de Sombra, ainda presente nesta densidade antiga, deste mundo antigo.
Filhos da Eternidade, levantem-se e se elevem, consumindo, no Fogo do Amor, as últimas Sombras da
densidade antiga.
Tornem-se de novo a Criança, tornem-se de novo a Infância.
Sua Fonte é a Alegria.
O Fogo do reencontro entre o Sol e a Terra, o Fogo da Estrela está, agora, ao alcance do olhar e ao alcance da
Consciência.
Entrem em vocês.
Entrem no acolhimento da Luz e da Verdade da Estrela.
***

OD, convida vocês para Nascer na Nova Terra, nos Mundos Livres, na Eternidade.
O apelo, aquele do Céu e da Terra, como aquele das Estrelas e de MARIA, está, agora, ao seu lado.
Presença íntima à sua esquerda, prova tangível da nossa União, prova tangível de que a Porta os aguarda,
chamando-os ao Andrógino, chamando-os ao Fogo redimido, chamando-os à Verdade.

Estejam Conscientes do apelo, antes mesmo que este não seja comum ao conjunto da humanidade, a fim de
ressoar e a fim de responder presente, a fim de que a Graça do Fogo do Amor abrace-os e os abrase, na
Unidade do Amor.
***

Vocês caminharam, e nós caminhamos, nos caminhos fugidios.
É tempo, agora, de passar no caminho do Caminho, da Verdade e da Vida.
Vocês são, todos, aguardados e esperados, sem limites, sem barreiras.
Há apenas vocês e vocês somente que podem se atirar em nossos braços e nos braços d’A Fonte: braços da
Liberdade e do Amor.
Para isso, estejam na Alegria, em resposta ao apelo e a esta Presença ao seu lado.
Ela vem colhê-los como um fruto que está maduro, maduro para ser consumido no Amor.
***

O Fogo do Amor que se verte no OD, forjando a Passagem, atapetando-a de Luz e de rosas.
Caminho da Infância e da Inocência (ndr: OD da ponta do esterno), fundação da Transparência (ndr: KI-RIS-TI,
entre as omoplatas) e fundação da Vida Una.
Consumação pelo Amor, onde nenhum espaço e nenhum lugar podem persistir para a dependência do que
quer que seja, chamando-os a instalar-se na Autonomia, na Liberdade, na Verdade.
***

A pulsação da Luz trabalha em suas três Lareiras (ndr: cabeça, Coração, sacro), e os chama para juntar-se, em
vocês, no Templo do Coração, aí aonde Ele vem em breve bater como um ladrão na noite, na Presença de
MARIA (canal de Comunhão, à sua esquerda), com as Estrelas, também.
O Fogo do Amor revela-se sobre esta Terra, como no núcleo da Terra, acima da sua cabeça e abaixo dos seus
pés, participando com o mesmo ímpeto da Passagem da Porta que os conduz ao Coração.
***

A Estrela anuncia-se a vocês, não há que se espantar se vocês estiverem prontos.
Há apenas que alcançar que vocês estão prontos, para não levar em conta os últimos sobressaltos das
sombras, incitadas ou apoiadas.
Os Tempos foram cumpridos.
Resta a vocês cumprir.
Resta Ser no Todo e na Totalidade, viver a Graça do Amor, no Fogo do Amor, na fundação do Coração.
O Ômega, fecundado pelo Alfa da Nova Vida, pondo fim ao reino de YA, aquele que constrangeu o OD pelo
YOD, por sua mão, mantendo-os confinados.
Vocês são liberados, como a Terra é liberada.
O momento é para a libertação.
A alquimia da transformação termina.
Resta realizar, para a consciência humana do lado do véu que vocês estão, esta Revelação conjunta, marcada
pelo Fogo do Amor, pelo Fogo do Sol que esposa vocês, como o Cristo.
***

Eu sou ANNA.
As palavras Vibradas que eu pronunciei estão inscritas no mais profundo da célula, no mais profundo da
Consciência, a fim de consumar a abertura e a perfuração de METATRON, em seu Templo.
Eu lanço então, da parte da assembleia das Estrelas, neste momento específico da Terra, o momento da Porta
OD, tornando-se o sedimento, coletando o Fogo do Espírito, no sangue além do sangue da Terra e de toda
carne.
***

Filhos do Um, o momento chegou de comungar e de selar as minhas palavras e a minha Vibração, na Nova
Fundação, aquela da Luz Liberada, neste instante, em Vocês e sobre a Terra, pelo Amor e no Amor.
***

ANNA saúda vocês.
Eu lhes digo até um Próximo dia, até um Novo dia.

************
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Eu sou ANNA.
Que o Fogo do Amor e da Comunhão esteja entre nós e conosco.
Eu apenas tenho raramente a oportunidade de falar-lhes diretamente.
Além das minhas palavras e pela conjuntura da reunião desta Terra com o Céu, e além das minhas simples
palavras, eu lhes trago o Fogo.
As minhas palavras irão levar, aos seus ouvidos e ao seu Coração, a ressonância do Fogo e o seu efeito.
***

O Fogo que é para viver não é o Fogo que vocês conhecem, tal como está presente sobre esta Terra.
Mas eu irei lhes falar do Fogo da Terra, do verdadeiro Fogo da Terra, que encontra, nesse tempo, a sua
potência e a sua Verdade, amplamente além do fogo que vocês conhecem.
Este corpo de matéria que vocês habitam deve ver a sua matéria forjada no Fogo.
O Fogo de que falo é Luz, Vibração, Amor e Paz.
Este Fogo, cujo reflexo sobre a Terra, em sua ação, é o sangue da Terra.
Sangue da Terra emanando dos vulcões, Despertando a Terra, Liberando-a das suas limitações, como do seu
corpo.
***

O Fogo da Terra e o Fogo do corpo, tais como se manifestam, agora, são a ressonância do Fogo do Céu e
das Núpcias Místicas do Sol e da Terra.
Este Fogo nada mais queima senão o que não é da sua natureza: o que é chamado de Sombra (ou resistência)
sobre esta Terra.
***

O tempo do Fogo chegou.
Este Fogo é o Fogo nutridor d’A FONTE, do Sol, da Terra, do Centro da Galáxia e de algumas Estrelas,
trazendo-lhes este Fogo.
É o mesmo (da mesma Natureza, da mesma intensidade) que o Fogo do seu corpo, que o Fogo da Terra, que
o Fogo do Sol.
Este Fogo vaporiza e irá vaporizar tudo o que não é da sua Natureza, ou seja, do Amor, da Luz e da Verdade.
Tudo o que não é do Amor, tudo o que não é da Luz, tudo o que não é da Verdade, será vaporizado neste
Fogo.
***

Na carne deste corpo, algumas consciências vivenciaram o Fogo: aquele de CRISTO, aquele de MIGUEL,
aquele de METATRON.
A intensidade e a generalidade do Fogo não se dirigem mais a um indivíduo, mas ao conjunto do Sistema
Solar.
Este Fogo, mesmo com os olhos da carne, é uma Luz visível que preenche tudo e que vaporiza o que não é da
sua Natureza.
O Fogo é o Amor, na sua Luz mais densa e, ao mesmo tempo, mais leve.
No corpo desta carne onde vocês estão, no corpo da Terra da sua Dimensão, o Fogo se eleva, também, em
resposta ao Fogo do Céu, até que não haja mais distância, nem diferença entre o Fogo da Terra e o Fogo do
Céu, de onde eles provêm.
É o mesmo Fogo.
***

O Fogo é um batismo.
Ele não é o batismo da carne deste corpo, somente.
Ele é, muito mais, o batismo da Consciência, restituída a ela mesma e à sua Liberdade.
Para o que está inscrito no efêmero, este Fogo pode ser denominado aniquilação e desaparecimento.
Para a Eternidade, para o Absoluto e para o Si, este Fogo é Aparecimento.
Ele é a Verdade, manifestada na Terra como no seu corpo.
O batismo do Fogo é o Fogo do Espírito.
O Supramental, que chegou até vocês, há quase três décadas, foi o batismo da Água do Céu.
Resta concluir pelo batismo do Fogo.
É o que se completa, e que irá se completar, pelo Fogo Celeste encontrando o Fogo da Terra.
Fogo levado por MIGUEL, trazido até as últimas camadas isolantes da Terra e até as camadas isolantes de
vocês.
***

O Fogo da Terra e do corpo abrem o casulo de Luz final, queimando o que é apenas sonho, fazendo aparecer,
por vaporização e sublimação, a Verdade do Corpo Eterno de vocês, das suas estruturas de Eternidade.
O Fogo do corpo e o Fogo da Terra, sustentados e atiçados pelo Cavaleiro do Fogo, no trabalho sobre a Terra,
em múltiplos locais desta Terra, vão se generalizar, assim como no corpo de vocês.
A Consciência, então Liberada, ou em Liberação, irá se estabelecer nesse Fogo que o corpo de carne prepara.
Esta combustão, que não queima, é Alegria e Amor.
***

O Fogo do corpo, o Fogo da Terra e do Céu, são a mesma Essência, a mesma Vibração, a Luz e o Amor.
Ele não pode ser sobreposto ao fogo que vocês conhecem, se bem que algumas das suas ações sejam
sobrepostas.
Mas o resultado não é, propriamente falando, idêntico àquele de uma queimadura do corpo de carne.
Mas, muito mais, o Fogo vem forjá-los na sua Eternidade e na Verdade (além do que se é deixado ver aos
homens e mulheres encarnados, desse Fogo da Terra, recebido do Céu e do centro da Terra), e lhes permitir
viver, enfim, a Última Verdade do Ser e da Consciência.
***

A preparação do Fogo do Céu, da Terra, e deste corpo, está em andamento.
O que foi observado, sobre a Terra, há muitos meses, ocorre sobre este corpo e neste corpo, de forma
idêntica.
Mas a ação sobre a consciência nada tem a ver com o simples fato de partir na fumaça.
Não há, no Fogo do Céu e da Terra, qualquer destruição senão do que é efêmero e temporário: o que vocês
não São.
O acolhimento do Fogo dá a resposta da Terra, que é a Água do Alto (manifestando-se, em vocês, como

nomeado: Onda da Vida ou Onda do Éter), propiciando nutrir o Fogo do Espírito.
***

Acolher o Fogo, é nos acolher.
Acolher o Fogo, é se acolher Vocês mesmos.
O Fogo do corpo e o Fogo da Terra são a resposta ao Fogo do Céu, nesse Casamento Místico Final do Sol e
da Terra.
O Fogo vaporiza e forja: vaporiza o efêmero e forja a Eternidade que já está aí.
Na sua consciência, como neste corpo de carne, isso irá se refletir, em sua intensificação e sua intensidade,
por uma ressonância muito presente da Porta OD da Ressurreição, levando-os do ego ao Coração, assim
como da Estrela sobre a qual o Fogo se coloca, ou seja, o Triângulo da Terra e o Ponto Estrela OD.
***

A colocação em ressonância do Fogo do Céu e do Fogo da Terra, a colocação em ressonância da Estrela AL
e da Estrela OD, pela ação do Éter ou Ponto ER, vai induzir, não somente a percepção desses pontos
nomeados, mas a sua alquimia profunda, sensível e perceptível, nesses dois lugares e ao redor deles.
OD, Fogo da sua Terra e deste corpo, é a finalização da Transubstanciação.
O que desaparece, em um nível, aparece, no outro nível.
O Fogo é o agente.
Fogo da Terra e Fogo do Céu, unidos na mesma ação que acontece também neste corpo de carne.
***

O Fogo é o agente e o operador, assim como o catalisador, da Ascensão da Terra e da Transformação deste
corpo de carne.
O que está desaparecendo, em um nível, está aparecendo, em outro nível.
O Fogo do Céu e da Terra (juntos em vocês), assim como o Fogo do Sol, levando ao nascimento de um outro
Sol, vai deixar nascer o que jamais nasceu, mas que aparece, para vocês: o Corpo do Éter revivificado, o
Corpo de Estado de Ser e o Absoluto da não-Consciência.
O mesmo agente, o mesmo catalisador, em cima como embaixo, pondo fim à separação, pondo fim aos
efêmeros.
O Fogo é a Eternidade, batizando-os e convidando-os a encarnar esse Fogo em outra oitava.
***

Nenhum Fogo pode prejudicar a Verdade do seu Ser.
Trata-se, muito mais, de uma forma de regeneração, por vaporização.
Este Fogo, cujos sinais de apelo são os Pontos OD (Estrela e Porta), refletindo a última Elevação da alma, AL,
para o Espírito e para a Unidade, necessita da sua parte, quando chegar a hora, de certa forma de
reconhecimento, permitindo a Reconexão total.
O Fogo da Terra e o Fogo do seu corpo vão ressoar, cada vez mais rapidamente e cada vez mais amplamente,
pela ação de MIGUEL, de METATRON, do Sol, d’A FONTE, do Sol Central desta Galáxia, e pelo seu Fogo,
alojado na base da coluna vertebral.
Tudo isso é natural e normal.
Vivendo-o, isso será uma evidência.
***

O Corpo de Luz, o Corpo de Estado de Ser, é de natureza ígnea.
A consumação perpétua de Amor, é a Verdade.
Somente a pessoa, em vocês, pode exprimir algo contrário.
Mas não a Verdade, em vocês.
O Fogo é nutridor, pela Eternidade.
O Fogo do corpo e da Terra antecedem o Apelo de MARIA, como um elemento de Despertar, como um

Anúncio e uma Advertência, dirigido não à sua consciência, mas, sim, aos elementos de resistência presentes
no ‘sistema de controle do mental humano’.
***

O Fogo é um Fogo de Alegria, onde não existe, nele, lugar algum para alguma falta, algum sofrimento, algum
medo, alguma dúvida.
Tal é a Natureza do Fogo, tal é a ação do Fogo.
O que está em cima é o que está embaixo, não no espelho astral, mas, sim, vindo do Céu.
E o Fogo põe fim, como um toque final, à ilusão e ao espelhamento.
O Fogo é o Apelo à Eternidade.
Ele é também o Anúncio e a Advertência, permitindo-lhes sintonizar-se com ele.
Minhas palavras terminam aí, mas a minha Presença se mantém.
... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...
Eu sou ANNA e eu rendo Graças à sua Luz.
Eu saúdo vocês, no Fogo e no Amor.
Até mais tarde.

************

Os 4 Triângulos Elementares são apresentados no protocolo
'As 12 Estrelas de MARIA'
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-mar...

************

Mensagem da Amada ANNA no site francês:
http://autresdimensions.info/article31a3.html
http://autresdimensions.info/pdf/ANNA-3_septembre_2012-article31a3.pdf
03 de setembro de 2012
(Publicado em 04 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

