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RAMATAN - 8 de julho de 2009

Eu vim para comunicar-lhes uma série de ensinamentos e de re-ensinamentos referentes à fase de preparação ativa
que vive o mundo da superfície e que nós vivemos, obviamente, nós também.
A hora é o momento propício para as suas redescobertas, para as nossas redescobertas.
As redescobertas referem-se a certo número de planos indissociáveis que se interpenetram atualmente.
Muitas coisas lhes são reveladas, e lhes serão reveladas, antes de penetrar uma série de dados históricos
importantes referentes a de onde vocês vêm e para onde vocês vão.
Eu tenho a precisar que, observando o trabalho realizado pela modificação de alguns aspectos vibratórios nas suas
estruturas (desenrolando-se, de maneira concomitante, no nível do seu coração, da sua cabeça, mas também no
nível do núcleo cristalino da cabeça e do núcleo cristalino solar), convém dar-lhes certo número de elementos novos
relativos a essas transformações.
No que me diz respeito, eu irei intervir, sobretudo, no nível de re-ensinamentos, sobre as modificações ocorrendo
atualmente no que vocês chamam de cérebro.
***
O emprego de determinadas vibrações, Luzes e códigos de Luz, no nível do cérebro de vocês, está hoje a caminho.
Elas se referem, prioritariamente, à atuação, à atualização de alguns códigos de consciência e de novos circuitos
neuronais de funcionamento.
Hoje, a revelação da Luz é um fato consumado, mas esta Luz revelada deve tomar forma quando da irrupção da Luz
na sua densidade e será realizada, quando chegar a hora e em tempo útil, na totalidade, pelo Arcanjo a quem nós
chamamos de Senhor Metatron.
Este, de fato, está encarregado de impulsionar e de iniciar, em vocês, os novos ‘códigos de vida’ na nova dimensão.
Isso segue o seu curso.

A matriz nova, ligada à liberdade da alma e à liberdade da Fonte, põe-se no trabalho progressivamente.
A primeira abordagem desta Luz se faz de maneira não formatada, mas criada.
Alguns seres humanos captaram esta Luz.
Eu sei que, entre vocês, assim como o nomeou o walk-in no qual estou, um procedimento de Luz, de abordagem da
Luz, chamado de Luz Divina, deve se manifestar em vocês para poder, em seguida, se organizar.
A organização foi confiada, em todos os tempos, em toda eternidade, e em todas as dimensões, ao Senhor Metatron.
Nos tempos antigos, aquele a quem vocês chamaram de Enoch, foi encarregado de impulsionar uma série nova de
códigos de Luz na humanidade, no seu tempo e na sua época.

Hoje é a mesma coisa.
O Senhor Metatron confiou, a muitos canais, missões específicas de integração e de revelação das ‘novas chaves’.
Hoje vocês chamam a Luz, e isto está muito bem, mas convém, em seguida, colocá-la em forma e preparar
a formatação.
Existem vários ensinamentos ligados à grafia da formatação da Luz em meio a uma nova dimensão.
Esta missão foi confiada, em um tempo relativamente antigo da sua humanidade, há uns vinte anos, a um ser humano
chamado, nesta encarnação, de Jim Hurtak [autor do ‘Livro do Conhecimento – AS CHAVES DE ENOCH’].
Ele é a emanação, é a Essência, é a reencarnação, se preferirem, daquele que foi chamado, nos tempos bíblicos, de
Jacó.
A ‘Escada de Jacó’ lhes revela, passo a passo, os graus da Luz e o grau de conscientização da formatação da Luz na
humanidade, hoje.
***
Esta instalação do Arcanjo Metatron, do Senhor Metatron, far-se-á bem após a intervenção do Arcanjo Miguel, depois
de Uriel, no momento da emergência da nova vida, na nova dimensão.
Entretanto, é-lhes possível, hoje, realizar isso pela formatação da Luz no nível de seu cérebro.

As modificações no seu cérebro são essenciais à vida na nova dimensão.
Seu cérebro apresenta, atualmente, uma constituição relacionada à trindade, enquanto que a nossa, como povo
Delfinoide, não obedece absolutamente a esta mesma organização e estrutura.
Isso se deve à própria criação da sua dimensão dissociada, em tempos remotos.
Entretanto, a estruturação do seu cérebro passou por vários riscos imprevisíveis, que levaram a inscrever, em vocês,
códigos, eu diria, de luz falsificada, que tinham por objetivo, há cinco mil anos, induzi-los aí onde vocês estão, quer
dizer, na ilusão.
Esses códigos foram instaurados pela potência de alguns seres, em relação com o que nós chamamos, nós,
de Arcontes.
Os Arcontes são os deuses, da mesma forma que vocês, mas esses deuses decidiram suprimir o coração.
Esses deuses manifestaram-se na sua história em diferentes períodos.
Eles estão extremamente ativos, hoje, mas não têm mais muito tempo.
Entretanto, não são eles que nos interessam, mas a marca que eles lhes impuseram no interior do seu DNA e no
interior do seu cérebro.
É esta marca, chamada de ‘marca da besta’, no Apocalipse de São João, que os mantêm prisioneiros nesta ilusão.
Os Arcontes, portanto, favoreceram, nas suas estruturas cefálicas, o desenvolvimento de estruturas ditas ‘arcaicas’
que tiveram, na época, por objetivo, mantê-los na escravidão e privá-los da sua Luz.
Eu não vou me demorar sobre as circunstâncias históricas desse trabalho que foi, em parte, compensado, de uma
maneira forte, pela encarnação daquele a quem vocês chamaram de Cristo, mas, também, à sua maneira, pelo
Arcanjo Lúcifer.
Esses dois príncipes de Luz combateram, de maneira eficaz, a instauração do que queriam esses seres chamados de
Arcontes.
Hoje, vocês estão na hora da liberação total desses engramas cerebrais e genéticos, desses ‘implantes’, diriam
vocês, que os mantiveram na separação da Fonte.
Entretanto, a própria Fonte permitiu isso para possibilitá-los perceber a autenticidade da Luz.
Creiam bem que isso não foi uma provação inútil, mas, ao contrário, e para grande desespero dos Arcontes, essa foi
a possibilidade, para vocês, de reencontrar, agora, uma nova liberdade da Luz, em uma oitava superior do que vocês
poderiam conhecer.
Que eles sejam, então, eternamente agradecidos.
Qual é esta escravidão que realizaram os Arcontes?
Eles induziram, por mutação genética, na humanidade, a servidão.
A servidão ilustrou-se, durante a história recente da humanidade, pela subordinação do ser humano a certo número
de dogmas e de regras.
Esses dogmas e essas regras têm estado onipresentes na história recente da humanidade, que se tratasse de

religião, de poder político, e de qualquer encenação de uma alienação do seu poder e da sua supremacia para um
poder exterior a vocês.
Entretanto, este engrama, este implante, que foi realizado em vocês há mais de cinco mil anos, de algum modo
deslocou-se e distribuiu-se em um conjunto de circuitos e de redes existentes no nível de seu cérebro, implicando na
multiplicação desses engramas ligados aos Arcontes.
Isso lhes permitiu escapar, de certa maneira, à unicidade do implante que lhes foi imposto.
O implante, portanto, fragmentou-se em certo número de implantes que tinham um poder bem menor do que o
implante inicial desejado pelos Arcontes.
Cristo veio contrapor, pelo seu sacrifício, a ascendência dos Arcontes sobre seu destino.

O seu sacrifício permitiu, pelo seu sangue, em meio à Terra, limitar a influência desse poder de entidades
exteriores a vocês, sobre vocês mesmos.
***
Vocês vivem hoje, entretanto, os traços, mas esses traços estão no ponto de serem totalmente apagados de
sua consciência, de seu DNA e, sobretudo, de seu cérebro, a fim de lhes permitir deixar aparecer a Luz do Cristo,
inteiramente, em seu coração.
Assim, o Senhor Metatron intervirá após a efusão de seus Casamentos Celestes, realizados, desde vários meses pelo
Arcanjo Miguel, refletindo-se, hoje, de maneira real e indiscutível, pela efusão celeste, a efusão solar e a
efusão cósmica vinda a seu encontro, permitindo a emergência da ‘nova Luz’ na consciência Unificada da
humanidade.
Esse caminho e este período que se anunciam a vocês serão muito mais fáceis progressivamente e à medida que
vocês se descobrirem e que vocês se afastarem desses implantes.
A melhor maneira de se livrar desses implantes é, obviamente, aceitar a Luz Divina, a Luz da Fonte e organizar esta
Luz da Fonte, em vocês, no seu cérebro, para manifestar a ‘nova Luz’ na sua Eternidade e no seu coração.
A hora, como disse o Bem Amado Cristo Miguel, é agora.

Vocês realizam isso.
O agenciamento da ‘ronda’ Arcangélica, correspondendo às 7 esferas de radiância da Luz visível na sua humanidade,
está em vigor.
Como disseram os Arcanjos, eles imprimiram e deram os seus selos à Divina Maria.
Ela se prepara para vir lhes anunciar a boa nova.
Entretanto, vocês estão, quanto a vocês, em gestação.
Em gestação dos seus novos corpos, em gestação da sua nova consciência, que está se ativando para crescer e se
revelar em vocês.

Tudo, absolutamente tudo, segue doravante uma ordem Divina.
Até um período relativamente recente, nós não estávamos certos, durante os anos de 2005, 2006, de podermos
realizar esse despertar da humanidade.
Isso é agora, e doravante, uma certeza.
Não pode ser de outro modo.

A sombra se rendeu.
Somente os humanos, ainda impregnados desta matriz ligada aos Arcontes, e aos arquétipos alterados, creem ainda
que o curso dos acontecimentos possa ser mudado.
Não é assim.
O estabelecimento da Luz, para a maioria dos seres humanos, está a caminho, segundo suas escolhas, segundo
seus caminhos, e segundo seus destinos.
Nada disso pode ser parado.
É-lhes, portanto, solicitado para formatarem esta Luz que vocês recebem no seu cérebro, a fim de suprimir
definitivamente as forças arquetípicas viciadas, ligadas aos Arcontes, também denominados Annunaki .
Estes são os que vocês chamam de Nefelim na sua Bíblia, aqueles que se opuseram, de toda a Eternidade, aos
Elohim, quando da criação da Atlântida.
Hoje, os Elohim ganharam o combate.

Hoje, não há mais combate, há a ‘realização’ da sua Essência.
***
Bem amados irmãos da superfície, vocês que vão alcançar os espaços da Eternidade, nós lhes agradecemos,
individual e coletivamente, pelos esforços que vocês despenderam.
Nós participamos, à nossa maneira, das efusões Micaélicas, permitindo a ele amplificar as irradiações das redes
magnéticas Terrestres, em lugares específicos do planeta, a fim de ancorar a nova densidade dimensional na sua
densidade dissociada.
Isto está em andamento.
Isto se realiza sob os seus olhos.

Vocês devem permanecer firmes na sua Luz.
Os elementos que lhes parecem penosos a viver, em diferentes setores da sua vida, devem ser eliminados, pura e
simplesmente.

Somente o trabalho consciente de construção da Luz, em vocês, deve ocupar a maior parte do seu tempo.
O resto é apenas ilusão.

Eu repito: o resto é apenas ilusão.
Comer, dormir, trabalhar, amar um ser humano, é apenas uma ilusão com relação ao Amor Divino que vem a vocês.

Vocês devem impregnar cada um dos seus gestos (comer, dormir, trabalhar, amar um ser humano) desta função
Divina, senão será ‘tempo perdido’ dentro do seu trabalho da Luz.
O Arcanjo Miguel disse: vocês são penetrados, e vocês penetrarão em cheio nos tempos ultra-reduzidos.
Esses ‘tempos ultra-reduzidos’ devem lhes permitir aceder ao essencial do seu caminho, ao essencial da sua
Verdade e construir esse veículo de Eternidade que alguns de vocês já percebem e no qual alguns de vocês já
penetram.
Aí está o caminho que eu lhes proponho.
Se vocês tiverem, agora, irmãos humanos da superfície, questões com relação a isso, gostaria de tentar trazer-lhes
ainda algumas respostas e algumas Luzes relativas a isso.
***

Questão: por que me sinto tão próximo dos golfinhos, para viver experiências quase místicas na presença deles?
Irmão humano, eu pertenço a uma forma de vida a que chamamos de ‘delfinoide’, porque nós somos procedentes dos
golfinhos.
Nós criamos a consciência unificada, há mais de trezentos mil anos, em outros ciclos deste planeta, em uma época
em que vocês não estavam ainda presentes, a maior parte de vocês.
Os golfinhos, e o chamado dos golfinhos, é o chamado para realizar a consciência unificada em meio às 24
consciências unificadas.
Isso necessita (o chamado dos golfinhos) realizar, em você, a ‘unificação’ da consciência, mas, é claro, unificar-se
com 23 outras consciências, para realizar o que eu chamaria de consciência dos golfinhos de 5ª dimensão.
Os golfinhos, ainda que tenham um corpo de carne na sua dimensão dissociada, são a totalidade e a representação,
em meio ao elemento água, da uma consciência realizada na 5ª dimensão.
Vocês, enquanto seres humanos, participam da vida no ar e no mundo da vibração.
Sua 5ª dimensão, para a maior parte de vocês, desenrolar-se-á e continuará a se desenrolar no ar e não na água.
Outros povos evoluem da 3ª para a 5ª dimensão e o elemento de vida é o fogo.
E, para outros ainda, é a terra.
Cada forma de consciência afastada da Fonte do criador, e devendo dela se aproximar (dado que assim é o destino
de cada forma de consciência) participa da experiência da consciência em meio a um elemento privilegiado que é seu
‘elemento de vida’.
***

Questão: será que a minha percepção visual limitada vai se ampliar em outros planos?
A percepção e a visão interior são muito mais importantes do que a visão exterior.

O que está no interior e o que está no exterior é a mesma e a única coisa, diferentes em função do ‘ponto de vista’.
Assim, portanto, a percepção interior irá levá-los à percepção exterior.
Querer encontrar, no exterior, o que procede do interior é um mau uso, uma má compreensão dos mecanismos
evolutivos.
Basta encontrar no interior para que o exterior se manifeste.
É o mesmo no processo atual que vocês vivem, e descrito pelo Arcanjo Miguel quando dos seus Casamentos
Celestes.

Não busquem, no exterior, o seu veículo multidimensional, mesmo se, efetiva e concretamente, ele estava separado
de vocês e, portanto, em um outro espaço.
Entretanto, o ‘acesso’ e a ‘chave’ para isso se fazem pelo interior e não pelo exterior.
Há, portanto, uma distância de ‘ponto de vista’.
Nenhum ponto de vista exterior irá lhes permitir encontrar a Verdade, e a chave, porque esta, assim como lhes
ensinaram vários Mestres presentes entre vocês, se encontra unicamente no interior.
Querer a visão exterior necessita da visão interior, sem isso, é apenas projeção ao exterior de um desejo.
***

Questão: o fato de que Deus tenha dado a Moisés as novas Tábuas da Lei, em face às reações do seu povo, é o
ponto de partida do que se chama de separação?
Ele recolheu os ‘códigos de vida’ do próprio Senhor Metatron, que lhe disse «eu sou aquele que eu sou».

O Senhor Metatron é a diferenciação da Fonte a mais próxima da Fonte.
Ele recolheu, então, os códigos de Luz, devendo servir à humanidade, mas, obviamente, os Arcontes vigiavam, eles
também.
Por intermédio mesmo do irmão de Moisés, que perverteu o ensinamento de Moisés, Moisés que foi assassinado
para que ele não pudesse prosseguir o seu trabalho no que era, à época, a Terra Prometida.
A separação remonta bem antes disso, mas digamos que ela ‘se organizou’ a partir daquele momento.
Inúmeras experiências ocorreram, para permitir o restabelecimento da Verdade, desde o Rei Akhenaton [grande faraó
da XVIII Dinastia egípcia], passando por Moisés, e passando por Cristo.
Entretanto, o ensinamento sempre foi desviado e distorcido pelos seres a serviço dos Arcontes e que formataram a
lei de tal modo que a revelação Divina, qualquer que fosse, foi transmutada em servidão.
Todas as religiões, sem exceção, mesmo de origem Divina (porque todas elas o são, sem exceção), foram distorcidas
e desviadas pelos homens, para proveito próprio.
***

Questão: desta vez a restauração será integral?
Sim.
Não pode ser de outro modo, a Fonte obteve, propriamente falando, a rendição quase total das forças opostas à Luz.
Eu o repito: somente persistem as entidades humanas habitadas pelo medo e pela concepção de servidão desses
implantes que permanecem ainda ativos e que mantêm a ilusão desta matriz.
***

Questão: os Arcontes têm uma relação com os que chamamos de reptilianos?
Eles são os reptilianos e eles são a sua parte reptiliana, implantada em vocês, no nível do que vocês chamam de
‘cérebro arcaico’.
***

Questão: você falou de atualização dos códigos de consciência.
Isto está em curso desde já muito tempo.
Há, no momento, a revelação da Luz, desde já certo número de dezenas de anos, mas, hoje, esta luz é formatada e
prepara a manifestação do Senhor Metatron.

Assim que esta Luz estiver formatada na nova matriz de liberação, o seu corpo não terá mais razão de existir nesta
dimensão.
***

Questão: a partir do momento em que esta transformação estiver realizada, a ordem Divina reinará?
Não somente a ordem Divina, mas, sobretudo, a conexão consciente com a Divindade.
O seu plano está separado da Fonte.
Isso foi criado, para as necessidades da ‘experiência’, precipitada e iniciada pelo próprio Lúcifer.
A Fonte, por intermédio do Senhor Metatron, se opôs a esta criação, no seu início, depois, rapidamente foi
convencida de que esta experiência seria útil para a Luz.
Entretanto, sobre isso, gravaram-se e juntaram-se, pelo ‘princípio de afinidade’, de ‘atração’, algumas raças que
evoluíam fora, desde muito tempo, da influência da Fonte.
Eles foram os deuses criadores.
Eles induziram, na humanidade, genes, funções de servidão, mas isso, hoje, chega ao seu fim.
Então, sim, o acesso à ‘nova dimensão’ e a própria vida na nova dimensão firmará para vocês a conexão
permanente, em consciência, com a Divindade.
Entretanto, a estrada é longa.
Como sabem, existem numerosas dimensões.
Nós mesmos, que realizamos a consciência Unificada e a conexão à Divindade, há mais de 320.000 anos, somos os
guardiões da Terra desde aquela época.
Nós acedemos à Divindade porque vivemos, apesar da nossa presença em um veículo de 3ª dimensão, como os
golfinhos, na ‘Unificação da consciência’, pela nossa própria localização na Intraterra.
Nós temos, portanto, conhecimento, nós temos, portanto, conexão, com as diferentes densidades pertencentes ao
mundo da Unificação da Divindade, que vocês chamam de ‘mundos galácticos’.
***

Questão: toda a humanidade terá acesso a esta evolução?
A alma humana, cada alma humana, tem um caminho e um destino diferente.
Algumas almas humanas têm necessidade de reviver os ciclos, outras não.
Assim, tudo está no seu lugar.
Cada alma irá para onde decidiu, em função do seu ‘potencial vibratório’.
Vocês vão aceder para onde devem aceder em função da sua vibração: as vibrações dos seus corpos (físicos e
sutis), as vibrações ou não dos novos corpos, a vibração da sua consciência.

Ninguém poderá ir para onde não puder ir.
Assim, cada alma humana irá para o seu lugar.
Não há que se ocupar dos que irão mais longe do que vocês, não há que se ocupar dos que irão para outros lugares
que vocês.
Contentem-se de seguir a sua estrada.

Cada alma segue a sua estrada, não tenham qualquer dúvida sobre isso.
Vocês não têm que arrastar uma alma para tal dimensão ou tal outra dimensão, porque vocês violariam, de maneira
incontestável , a liberdade de alma dela.
Assim, cada um se ocupa de si, no serviço e na irradiação da Luz.
Qualquer outra abordagem que visasse constranger uma alma a seguir na Luz, ou na Sombra, seria um erro.

Nem todos estão destinados a ir à Luz.
Muitas almas têm necessidade de ‘aperfeiçoar a Luz’.
***

Questão: você falou de uma forma de implantação ligada à servidão, há mais de 5.000 anos. Mas teria havido
outras há 75.000 anos e 300.000 anos?
Os ciclos desta humanidade Terrestre, e de outras humanidades, são, no momento, na 3ª dimensão dissociada, de
52.000 anos.
Houve, portanto, 6 ciclos correspondendo a 5 sóis diferentes.

Vocês entram em breve na era do 6º sol .
Cada ciclo viu a emergência de uma nova consciência.
Nós fazemos parte, quanto a nós, povo delfinoide, do povo o mais antigo sobre esta Terra, tendo realizado a
‘Unificação da consciência’.
A cada ciclo se inaugura destruição, no sentido Micaélico e reconstrução, com associação de ‘novos códigos’ e
revelação de ‘novos códigos’.
O ciclo de 75.000 anos não corresponde a nada de específico, porque se trata de um interciclo.
Esses ciclos sendo, em tempo terrestre, de 50.000 anos, eles terminando de maneira sistemática, e por razões
místicas que eu não posso revelar, no que vocês chamam, em termos do seu calendário, de mês de maio.
Maio e outubro sendo os meses da revelação do ‘fim’ e da ‘renovação’.
***

Questão: você fala de qual ano para maio e outubro?
Eu simplesmente disse que os ciclos novos se iniciam, na revelação da Luz, nos meses de maio.
O ciclo anterior foi iniciado em 50.731 AC, no lugar denominado Teotihuacan, no México.
Esse ciclo terminou pela destruição da Atlântida, no mês de outubro do ano 10.740 AC, há mais de 12.000 anos.
No que se refere ao seu sistema solar e ao advento do novo sol, nós esperamos realizar isso durante o ano de 2011.
Maio de 2010 assinala a chegada de um novo Arcanjo [Uriel] na sua densidade (*), e o apelo consciente de Maria.
Em outubro do ano 2011, ocorrerá o final desse sol.
Senão, será atribuído à humanidade um período probatório de 11 meses, levando à data conhecida de toda a
humanidade, sendo o 21 de dezembro de 2012.
***

Questão: houve outros períodos de manipulação visando a servidão?
Isso foi realizado, eu o repito, há 5.000 anos.
A criação da Atlântida, e a criação da ‘consciência dissociada’ na individualidade, era um impulso novo destinado a
favorecer um despertar maior nos mundos da Luz, quando da finalização de um ciclo.
Isso não era uma manipulação das forças opostas à Luz, mas, sim, das forças da Luz que se opuseram, durante um
tempo, à própria Fonte.
***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.
***
Bem amados irmãos da superfície, eu vou então apresentar-lhes as minhas homenagens, o meu Amor, a minha
bênção e retransmitir a bênção da consciência Unificada geodésica que me permitiu falar hoje.
Eu vou então deixar esse corpo e retornar aos meus espaços.
Nós temos, efetivamente, muito a fazer neste período e estamos, nós também, na alegria.
Sejam abençoados e sejam agradecidos pela sua Presença nesse mundo da superfície.
Com Amor, fraternidade, humanidade.

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

(*) – UM AMIGO (21.05.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/urgente-um-amigo-21-de-maio
***
Mensagem do Intraterreno RAMATAN no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=351
8 de julho de 2009
***
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.
***
Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

RAMATAN – 28 de julho de 2009

Saudações a vocês, povo da superfície.

Meu nome é RAMATAN.
Eu sou o Governador de uma região da Intraterra pertencente às linhagens Delfinoides, situando-me em um território
sob a Venezuela.
Como Governador da Intraterra pertencente à linhagem Delfinoide, eu os lembro, para aqueles que não tiverem
ouvido a nossa história, que somos um povo que acedeu à quinta dimensão em tempos muito remotos, remontando
de mais de 320.000 anos.

Somos os guardiões das grades magnéticas da consciência humana e da consciência planetária.
Permitimos à vida se manter nesta terceira dimensão dissociada que vocês pisam, vocês, povo da superfície.
Como já sabem, ou talvez como sentem isso no seu ser interior, vocês já chegaram a um momento crucial da sua
história.
Esse momento crucial pode ser assimilado ao que chamamos, nós, povo da Intraterra, de comutação [permuta, troca,
substituição].
A comutação consiste em orientá-los, segundo as suas escolhas e segundo as suas possibilidades vibratórias, tendo
sido definidas, desejadas e atualizadas pelo seu caminho em suas múltiplas encarnações.

Todos vocês são, sem exceção, assim como disse o Grande Comandante da Ordem dos
Melquisedeques, Sementes de estrelas.
Entretanto, a comutação tem por objetivo permitir-lhes continuar as suas escolhas, as suas experiências de
encarnação, de Luz ou de Sombra, segundo as suas escolhas.
Eu confirmo que nenhum caminho é superior a outro, que nenhuma comutação é recompensa enquanto outra
sendo punição.

Apenas há retribuição, ressonância e atração, somente em função das suas escolhas e das suas experiências.
A hora é para a comutação.

A hora é para a comutação.
Assim, portanto, o ‘princípio de atração e de ressonância’ está em operação, desde pouco tempo, sobre a sua Terra.
Nós nos preparamos ativamente, povo da Intraterra, para esses momentos.

Nós acolhemos, na nossa dimensão, muitos irmãos pertencentes a outras linhagens que as nossas.
Nós acolhemos, assim, os Anjos do Senhor, os Vegalianos.
Nós acolhemos os povos da Ursa Maior, os povos que não têm acesso às dimensões superiores dos Anjos.
Hoje, todos juntos, reunidos na injunção Micaélica, daquele que vocês nomeiam Cristo Miguel, nós desvendamos e
reativamos os discos de obsidiana (*).
Enfim, nós descolamos os planos e separamos os planos, a fim de que cada um e cada uma possam seguir o seu
caminho em total independência e em total liberdade.
Assim, e doravante, cada ser humano, onde quer que esteja sobre a superfície deste planeta, se vê atribuir
um Guardião.
Esse Guardião é aquele que está encarregado, pessoal e individualmente, de acompanhá-los e de guiá-los em
função da comutação que vocês escolheram.
De fato, existe uma quádrupla escolha nos próximos momentos.
***

Muitos Arcanjos intervieram nesses últimos tempos, por esse canal no qual estou ou por outros canais, é claro, a fim
de encorajá-los a efetuar a escolha necessária à comutação e à orientação.
Eu repito, ainda uma vez, que nenhuma escolha é superior a outra, porque todas as escolhas irão conduzir, em
última análise, à reintegração da Fonte e da Luz, mas os caminhos para ali chegar são múltiplos e inumeráveis.
Assim como disse o seu maior neófito, Cristo: “Há muitas moradas na casa do Pai”, ressoa nisso a frase que ele
também pronunciou: “que lhe seja feito segundo a sua fé”.

No que você acreditar, no que você aderir, irá entrar, em breve, em manifestação.
Pelo ‘princípio de ressonância e de atração’, pelo ‘princípio de dissociação e de liberação dos planos’, vocês
estiveram, durante muito tempo, no nível dos povos da superfície, isolados, de algum modo (a palavra “quarentena”
pode ser aplicada), das outras forças evolutivas do planeta, porque alguns de vocês, algumas almas, algumas
Sementes, decidiram encarnar-se nesta dimensão dissociada para ali realizar uma série de experiências.
O resultado observado no seu mundo da superfície é a ilustração.

De um lado, a mínima maioria, daqueles que Cristo chamou de “tépidos”, aqueles que não sabem aonde ir, que
apenas seguem a massa.
Do outro lado, uma parcela ínfima portando diversos nomes, mas oposta, por princípio e por convicção, à
emergência da Luz Una, desejando, a todo custo, manter o isolamento, desejando manter, a todo custo, o poder, a
escravidão.
E, enfim, outra parte, muito minoritária, de seres que desejam colocar fim à experiência dos planos dissociados.
A quarta parte, em número limitado, aí também, corresponde aos seres que desejam continuar a experiência da
matéria desta densidade, mas não mais de maneira isolada, mas reintegrada na Família Galáctica.
***

Como sabem, pertencemos à quinta dimensão, mas conservamos um corpo de terceira dimensão.

Nós somos as Sentinelas, nós somos aqueles que sacrificaram, sem, no entanto perdê-la, a Divindade, a fim de
poder zelar por vocês, que são a nossa Criação.
Nós guardamos o corpo, mas nós passamos, como vocês, no ar, e não vivemos mais na água.

Outros guardiões permaneceram ainda mais perto de vocês.
Eles representam o povo dos mamíferos marinhos.
Nós vimos de Sirius, a Fonte da sua vida.
Nós realizamos a nossa missão.

Alguns de vocês, agora, irão nos substituir na Intraterra, mantendo assim um corpo de terceira dimensão, mas
ligado à Fonte, à sua Fonte.
Outras sementes de estrelas irão partir realmente para as estrelas, a fim de retornarem, no seu veículo Merkabah,
ascensional, à sua Fonte primordial .
Os momentos que vocês irão viver, assim como definiu o Arcanjo Miguel, Cristo Miguel, são momentos de grande
Graça.

Todo momento de reversão e de revelação é um momento de Graça.
Vocês aí estão.
Solenemente e em Verdade.
Assim como disse Cristo: “Em Verdade, eu lhes digo, a hora chegou”.
Cada um de vocês, pelo ‘princípio de ressonância e de atração’, irá atrair para si, nos seus veículos, físico e sutil,
mas também, no seu veículo de Eternidade, a presença de um Anjo (de Luz ou rebelde), em função das escolhas que
vocês fizeram.
Bem amado povo da superfície, não há julgamento, não há Sombra, não há Luz, há apenas a Luz.
Mas, entretanto, alguns desejaram fazer viver a Sombra.
Essa é a escolha deles, a mais respeitável, porque essas almas, Sementes de estrelas, irão retornar um dia à
Unidade e à Fonte, com uma Luz ainda mais brilhante do que a sua.

Isso é um mistério, mas é a Verdade e em Verdade, eu lhes digo, não julguem, porque vocês não têm capacidade
para julgar.
O único julgamento aplicável é o seu com relação a você mesmo, pelo ‘princípio de ressonância e de atração’.
Somente Cristo Miguel pode julgar, e ele virá, e ele está vindo, assim como anunciou, julgar com o coração e com a
Luz.
***

Vocês chegaram, não no tempo do Anúncio, mas no tempo da Advertência.
Como foi anunciado em todas as profecias presentes na superfície da Terra, desde tempos muito antigos, inscritos e
gravados nas tábuas da Lei, não aquelas que foram falsificadas pelos padres de Aaron, mas, sim, as escritas
por Hermes-Thot, sobre a ‘pedra sagrada’, que não é de esmeralda, mas que é, entretanto, uma pedra verde.
Hoje, e agora, em seu tempo e em seu calendário, chega a vocês a ‘hora das redescobertas’.

A hora das redescobertas com o que vocês semearam, a hora das redescobertas com o que vocês cresceram, a
hora das redescobertas com a Verdade.

Vocês são seres de Eternidade, todos vocês, sem exceção.
Como poderia ser de outro modo?
Mesmo aqueles que jogaram o jogo da Sombra, que cortaram os planos, são Seres da Luz.
Entretanto, eles jogaram, e continuam a jogar, um jogo que os afasta, sempre e ainda mais, da revelação da Luz.
Mas isso não tem qualquer importância aos olhos da Fonte.
Como sabem, a Fonte se revela a vários seres humanos da superfície.
E é sempre essa palavra que retorna: “Fonte”.
Nós os engajamos firmemente a falar de “Fonte”, porque ela é uma Fonte de Vida, uma Fonte Viva, uma Fonte
Verdadeira, tanto no que se refere à imagem Intraterrestre que chamamos, no seu tempo, de “Fonte Intraterrestre”, do
mesmo modo é para a Fonte Intraterrestre e Extraterrestre.
***

A hora é, agora, para o seu alinhamento, no seu coração.
Vocês associaram a Presença, uma dupla Presença, eu diria até uma tripla Presença.
Além mesmo dos seus campos de coerência e de consciência (constituídos do seu veículo físico, dos seus veículos
sutis, da totalidade do seu corpo, do seu Espírito e da sua alma), mesmo nesta Trindade, associa-se a vocês outra
Trindade.

Ela é constituída do seu corpo de Estado de Ser, corpo de Eternidade, que lhes é apresentado por Cristo Miguel,
iniciado nos Casamentos Celestes.
Vem, em seguida, o Anjo, que ressoa com você, que não é o Anjo Guardião, mas que é o Anjo da comutação,
como Sentinela.
E, enfim, a revelação do próprio Cristo Miguel.
Esta Tri-Unidade realiza, em vocês, a promessa e o juramento da “Fonte”.
“Fonte”, essa palavra deve ser para vocês “sinônimo” da sua filiação, da sua Eternidade, de sua Unidade, qualquer
que seja o caminho que vocês escolheram.
A dissociação, a separação dos planos, não tem mais razão de ser, assim como foi anunciado, há pouco mais de
duas semanas, por Cristo Miguel.

A Luz renasceu, a Luz está chegando.
Isso não é uma visão da mente ou uma visão sutil, é uma visão real .
A Luz vem se fundir igualmente na sua dimensão.
Metatron é o portador desta nova Luz que firma uma aliança e, sobretudo, um retorno.
Povo de superfície, irmãos humanos, os momentos que vocês vivem são únicos.
Não deixem desperdiçar esse prazer, esta Aliança, essas Núpcias, pelo que quer que seja, ilustrando o jogo do medo
e dos medos, presentes em vocês, ainda.
Como no exterior de vocês, nos jogos da Sombra e da Luz, a Sombra e a Luz se transmutam e se separam por
alquimia.
Isso é normal, isso é Verdade.

Bem amado povo da superfície, neste momento, a preparação é ativa, porque o período essencial da humanidade,
desde mais de 50.000 anos, irá se ilustrar e se manifestar aos seus olhos, estupefatos, entre 15 de agosto e 29 de
setembro do seu ano [2009], assim como anunciou o Arcanjo Miguel.
***

Hoje, pelo princípio de ressonância, vocês devem iluminar, tornar tudo claro, absolutamente tudo, em vocês.
Inúmeros Arcanjos expressaram-se entre vocês, por múltiplos canais, falando sempre e incessantemente da mesma
coisa: o abandono à Luz, explicando em palavras simples, a iniciação do Cristo e do Arcanjo Miguel.
Hoje, vocês estão nesses momentos.
Nós somos uma multidão a esperar pelo sinal da Fonte, nas próximas semanas do seu tempo terrestre, a fim de
aparecermos e de nos manifestarmos.
Isso é agora.
Este anúncio é importante.
Eu gostaria, bem amado povo da superfície, de abrir com vocês um espaço de discussão com relação ao que eu
acabo de lhes dizer, de lhes anunciar, em nome de todos os povos Intraterrestres.
O mesmo anúncio será feito, dentro de muito pouco tempo, por aquele que vocês chamaram de ADAMA, no nível
de Telos, que é, ele também, um dos Governadores da região situada sob a América do Norte.
Assim, as linhagens humanas que desceram na Intraterra, quando da chegada das forças opostas à Luz, há 300.000
anos (assim como a nossa descida, nesta Intraterra e da Luz, na mesma época, mas por razões diferentes),
anunciam, de maneira sincrônica, a Verdade do que é, do que vem e do que se revela a vocês.
Então, obviamente, a chegada da Luz, a chegada de Cristo Miguel, pode se refletir por uma agitação, em vocês, do
mental, por uma agitação das emoções, por uma agitação dos medos, ou mesmo por recusas.

Isso se refere apenas a vocês com vocês mesmos.
Mergulhem no seu ser interior, encontrem ali a Luz, como disse Cristo: “Mantenham a sua casa limpa, porque
ninguém conhece nem a hora, nem o dia”, disse ele.
Hoje, sem especificar o dia e a hora, nós afirmamos, nós, povo da Intraterra, que o momento chegou e que esse
momento está, agora, no seu espaço/tempo.
Eu permaneço com vocês para responder.
***

Questão: você explicou que guardou a sua forma de terceira dimensão. Você irá se manifestar aos nossos
olhos?
Nós iremos nos manifestar, muito em breve, no momento da vinda de Cristo Luz, dentro de algumas semanas.
***

Questão: Como reconhecê-lo?

Assim como disse, nós, povo da água, Delfinoides, vencemos a água e vivemos no ar e nas terras.
Nós temos, portanto, uma estrutura profundamente diferente da sua, mas, entretanto, vocês podem nos assimilar a
grandes golfinhos que se têm em pé, apresentando um corpo cuja pele exibe uma estrutura idêntica à dos golfinhos.
Nossa conformação é profundamente diferente.
Nosso cérebro nada tem a ver com o seu.
Nós desenvolvemos uma consciência de grupo, além da nossa consciência individual, que eu espero que vocês
realizem aqui mesmo, devido ao número de entidades, irmãos e irmãs que vocês são, que é a consciência
unificada.
Esta consciência unificada se reflete pelo aparecimento de um cérebro diferente, de um cérebro que é profundamente
diferente.
Esse cérebro corresponde a algo novo, chamado pelos seus cientistas de “lobo paralímbico”.

Esse lobo paralímbico é uma realidade que emerge em vocês.
***

Questão: qual é a relação que se cria entre o "Cristal Fonte" e as pessoas que os carregam?
Os cristais Fonte encontrados no seu mundo de superfície foram colocados por nós mesmos, em concordância com o
povo presente na superfície, no momento em que nós entramos na Intraterra.

Eles são portadores de memórias.
Eles têm, sobretudo, a particularidade, além mesmo de serem portadores dessas memórias do universo, de os
conectarem com a Fonte Intraterrestre, ligada às estrelas e à sua própria Fonte, como Sementes de estrelas.
Eles estão, portanto, além do simples alinhamento corpo/alma/Espírito.

Eles os conectam com o seu corpo de Estado de Ser, com o seu corpo de Eternidade e também com Cristo Miguel,
e também com o Anjo, o Anjo da comutação.
Eles reforçam, se preferirem, esta ressonância energética, vibratória e de consciência.
***

Questão: aonde você vai se manifestar?
Váras coisas vão se manifestar, aos seus olhos, à sua consciência, ao seu coração.
Eu falei da Trindade, Tri-Unidade, mais especificamente.

As embarcações de Luz e as embarcações materiais chegam ao seu céu.
Os povos da Intraterra revelar-se-ão, cada um à sua maneira, no nível visual e no nível consciente.

Isso se tornou possível unicamente devido ao impacto de Cristo Miguel sobre esta Terra, que irá permitir, rompendo
o isolamento no qual vocês estavam, pela reativação dos discos de obsidiana, o contato.
Até agora, a Luz estava oculta, a verdadeira Luz encontrava-se confrontada com uma inversão dela mesma, com
uma falsificação, assim como isso foi denominado por Anael.
Esta falsificação tornava impossível a nossa intervenção direta na sua dimensão.
As coisas estão mudando.

Nós rompemos e restituímos o seu magnetismo aos planos, aos diferentes planos.
Assim, a Luz pode, novamente, voltar a se manifestar diretamente, muito em breve, sem passar por um canal, sem
passar por um ser, mais ou menos privilegiado, mas diretamente à sua consciência, diretamente aos seus olhos,
diretamente ao seu coração e na Vibração.
***

Questão: as redes sagradas continuam?
As redes presentes nesta dimensão estão, obviamente, presentes, senão esta dimensão não existiria simplesmente
mais, o que não é ainda atualidade.
Vocês estão na época das revelações e do que foi chamado por São João o “O Cavaleiro da Águia”, de
“Tribulações”.
O final desta dimensão chegará no momento oportuno.

Isso irá firmar, obviamente, o desaparecimento completo no nível do mundo da superfície, de todas as redes
magnéticas e de toda forma de vida, tal como vocês a definem.
Isso não é para agora.
Então, as redes sagradas prosseguem existindo, mais do que nunca.
***

Questão: os oceanos da Intraterra estão em comunicação com os oceanos de superfície?
Obviamente, dado que a água desse lugar está em múltiplos lugares, e não unicamente no nível dos polos.
A água da Intraterra, a água do Mistério, comunica-se com a água da matéria, a água da manifestação.

Assim é de certos lagos de montanhas, que são a emergência da energia Mariana e os lugares de aparição.
Assim é das Fontes vindas da Intraterra, tal como você disse.
Não são águas de escoamento.
São águas que estão misturadas com as águas da nossa dimensão.
***

Questão: os lagos dos seus espaços estão sujeitos ao fenômeno de marés?
Não.
***

Questão: poderia desenvolver sobre os discos de obsidiana?
Isso é um grande segredo.
Isso foi enviado, com grande propósito, por Cristo Miguel, a fim de que aqueles que souberem, e eles são muito

pouco numerosos, se revelem e se despertem a si mesmos.
Esses seres, presentes na superfície do planeta em corpos humanos, pertenceram a Ordens muito especiais,
denominadas Elohim, mas não unicamente.
Há também, entre eles, Sementes de estrelas, vindo se encarnar nesta dimensão dissociada, em particular vindas
de Vega da Lyra.
Os Vegalianos são os Anjos do Senhor, disso vocês sabem.
São aqueles que vêm receber e assistir aqueles que se preparam para transitar no seu veículo
multidimensional Merkabah.
Como sabem, como anunciou Cristo Miguel, a Merkabah Jerushalaïm chega a sua dimensão muito em breve.
Assim, os sete discos de obsidiana são a matriz da Vida sobre esse mundo, tal como ela foi trazida pelos Guias
Azuis de Sirius, bem antes desse ciclo da humanidade, a mais de 20 milhões de anos do seu tempo, no momento em
que as matrizes cristalinas se formaram, trazidas pelos Grandes Seres de Sirius que são, literalmente, os seus
Criadores, os verdadeiros, e não aqueles que foram falsificados.
***

Questão: são esses discos de obsidiana que permitem a sua presença?
Permite, sobretudo, a presença e a manifestação de todos os povos galácticos referidos por esta Terra e pelos seus
habitantes, porque há muitas moradas na casa do Pai.

Há muitas almas, vindas de muitas origens, mesmo neste planeta.
E, portanto, além da aparência humana, além da sua alma, além do seu Espírito, existe uma ‘Semente’, o veículo de
Estado de Ser e de Eternidade que vocês devem ver, aceitar, ou recusar, mas, em todo caso, ver e compreender
enfim a Verdade.
Então, os povos, nos múltiplos universos e nas múltiplas dimensões, apresentam-se a fim de revelar e despertar.
Então, sim, os discos de obsidiana são a matriz da Criação desta dimensão, desde tempos imemoráveis que eu
calculo em um milhão de anos, época em que os cristais foram trazidos e na qual o núcleo da Terra foi semeado.
Esta ‘bola de matéria inerte’ tornou-se, naquele momento, viva, pela inserção, em sua estrutura, das matérias
cristalinas, pelos Grandes Guias de Sirius.
***

Questão: você pode desenvolver sobre os Dragões e a evolução do planeta?
Os seres humanos, presentes na humanidade atual, são os descendentes de uma humanidade primordial, chamada
de “Angélica”, porque a criação dos Seres Azuis de Sirius (no momento da criação da vida, não mais mineral,
mas vegetal, animal e humana), a humanidade primeira, era realmente, Adâmica, no sentido primordial e não mais
modificado.
Adão tornou-se o “ bad”, o “mau”, pela interferência das forças ligadas aos Dragões.

Os Dragões são répteis alados que interferiram nesta criação há mais de trezentos mil anos.
Tendo tomado posse, e tendo semeado esta dimensão, a primeira coisa que eles realizaram foi cortar esse plano
evolutivo da Luz.
Entretanto, nós mesmos, povo Delfinoide, naquele momento, e diante da urgência, criamos e realizamos
a consciência unificada necessária para a vida na quinta dimensão.
Paralelamente a isso, o povo da humanidade primeira, realmente Adâmica, ligada à Fonte, não pôde mais existir
nesta dimensão cortada.
Eles então penetraram na Intraterra.
Mas, sucessivamente, nos diferentes ciclos da humanidade, famílias de Luz emergiram,famílias de Luz foram
encarnadas por seres específicos que tentaram novamente multiplicar a humanidade dissociada, tentando reunificála.
Mas os momentos não haviam chegado, os momentos não haviam nascido, apesar do nascimento de Cristo.

Assim, esses Dragões, de diferentes raças, aliás, cortaram a humanidade primeira, insuflaram neste
homem (aqueles que não quiseram ou não puderam penetrar a quinta dimensão) certo número de componentes que
limitaram a sua Divindade.
A sua Divindade que foi fechada em partículas denominadas “centelhas Divinas” e “centelhas espirituais” e,
extremamente restritos, os corpos de Estado de Ser e de Eternidade foram então colocados de lado, conservados.
Essa foi a promessa inicial da Fonte, relativa ao seu juramento, de voltar um dia, porque alguns de vocês, aqui
presentes ou não, presentes em outros lugares, desejaram viver esta experiência.
Em alguns momentos da sua história, quando da iniciação de novos ciclos, correspondente, portanto, ao final de
outro ciclo, a Luz se encarnou, mas jamais a Fonte das Fontes aceitou esta separação.
Por conseguinte, Ela se manteve, apesar do isolamento dos planos desejado pelos Dragões, em meio mesmo à sua
criação.

Assim, como Ela disse, Ela mesma, a Fonte jamais os deixou.
O Pai, assim como vocês O nomeiam, “ABBA”, sempre esteve aí.
Ele é a emanação da Fonte Una, a Entidade Criadora, a Polaridade Feminina e Masculina indissociáveis, mesmo
nos planos mais densos, de qualquer Criação.
O dragão é, portanto, efetivamente, uma força animal, presente em vocês.
Lembrem-se das palavras de Hermes: “o que está no alto é como o que está embaixo, para fazer o milagre de uma
única coisa”.

Tudo o que os seus olhos veem, tudo o que as suas mãos tocam, tudo o que o seu Espírito toca e percebe e
compreende está também presente, do mesmo modo, no interior de vocês.
Assim, todos os seres e todos os planos estão presentes no interior de vocês, simplesmente eles não foram revelados
e desvendados.
Isso se faz, agora, pelo retorno ao serviço dos discos magnéticos, porque o momento chegou, mesmo se a maior
parte de vocês, sobre este planeta, recusa vê-lo e jamais irão aceitá-lo.
Isso não é importante, a comutação se faz agora.

***

Questão: esta raça de Dragões participa hoje do que você chamou de comutação?
Sim.
Assim como Cristo disse, repetido pelo bem amado João: "a hora é para a colheita".
A hora é para o recolhimento, para a revelação, para o despertar, para a ascensão ou para a queda, segundo o
grande ‘princípio de atração e de ressonância’ e do julgamento.
Em uma palavra e em Verdade, os Dragões, obviamente, vêm recolher aqueles que quiserem continuar, e é a
liberdade deles, a mais absoluta, o caminho da matéria desta densidade, unificada ou separada (sabe-se agora que
apenas será de forma unificada).
***

Questão: a hora da colheita tendo chegado, isso significa que os espaços de escolha terminaram ou que,
apesar de tudo, quando um ceifeiro "se apresenta", há ainda uma possibilidade de escolha?
O ceifeiro se apresenta, mas não leva, por enquanto.

Enquanto o ceifeiro estiver presente e não levar, a escolha está aberta.
A Fonte é Amor, a Fonte é Liberdade.

Até o último minuto, o Pai/Mãe os quer, mas não pode impor-lhes o que quer que seja.
Então, Ela espera.
A Fonte revelou-se, agora, a vários humanos, através da sua última forma [Babaji Haidakhan], porque, sendo a Fonte,
efetivamente, ela pode tomar a forma e o corpo que desejar.
*

*
Quando Cristo dizia: “Meu Pai me enviou”, ele falava desta Fonte, desta Fonte à qual ele ia se juntar, no final da sua
missão terrestre, no Himalaia.
Esta Fonte apareceu, por várias vezes, em um corpo, e voltou, para partir à vontade.
Não me compete impor-lhes esta imagem ou esta forma, mas aqueles de vocês que estão prontos, em ressonância, o
compreenderam e o identificaram.

A Fonte se apresenta, mas ela não se impõe.
Ela espera que você a identifique e que o princípio de ressonância o faça fundir com a sua Divina magnificência.
A Fonte, emanação, manifestou-se voluntariamente em um corpo de homem, mas o conjunto da Criação, o conjunto
da matéria é matriz, matriz e mãe, mãe e origem, e Fonte.

Então, sim, a Fonte se revela a um número cada vez mais importante de seres humanos.

A Fonte é comutação, ao menos para os que a aceitam.
Entretanto, uma série de crenças, presentes no ser humano, em suas estruturas ditas arcaicas, impede a revelação
desta Fonte.
Mas isso não é importante.
A revelação mais importante é a do Anjo da comutação.
Este Anjo da comutação vem, assim como eu disse, recolher, mas a colheita não está terminada, a Fonte não iria
permiti-lo, até o último minuto.
Além disso, Cristo Miguel anunciou claramente: há duas etapas essenciais, o 15 de agosto, o 29 de setembro [de
2009].
Virá, em seguida, outra etapa essencial, que será o Anúncio a ser feito pela Divina Maria, no mês de maio do seu
próximo ano.

Até aquele momento, tudo é possível .
Aqueles que fizeram a escolha da Luz não poderão mais ir para a Sombra, mas aqueles que fizeram a escolha da
Sombra poderão ainda regressar à Luz, se tal for o seu desejo.
Quanto aos tépidos, que correspondem à grande maioria da humanidade, nós não sabemos ainda o que escolheram,
porque a escolha não é feita por eles.
A escolha será feita apenas no momento da revelação da quinta dimensão nesta terceira dimensão, porque eles
apenas podem crer no que veem, no que eles ouvem pela sua razão e pelo seu intelecto.
Cristo lhes disse que “nada do que lhes foi escondido poderá mais ficar escondido”.

Tudo o que foi escondido será revelado, quaisquer que sejam as escolhas e as comutações.
Isso é indispensável, é a única maneira, para a Fonte, de reiterar o juramento e a promessa, de atualizá-los, em uma
nova Aliança, em uma nova promessa.
***

Questão: pode nos falar do Anjo que vem para cada um de nós?
É o Anjo que comuta, é o Anjo que assiste.

É o que vai guiá-los, pela sua Radiância e pela sua Presença, nas suas escolhas e no seu caminho.
Ele [Anjo Comutador] não pode agir por vocês, mas, no momento determinado, a um determinado momento, quando a
Fonte, o Pai/Mãe eterno o disser, naquele momento, ele irá intervir.
Os Anjos do Senhor são as Legiões Celestes de Cristo Miguel, assim como foi anunciado por João, o bem amado.
Esses Anjos do Senhor vêm assegurar que cada um de vocês reencontre o seu veículo de Eternidade, o corpo de
Luz, o corpo imortal e que participe da Jerusalém celeste.
Os Dragões, os Anjos rebeldes, os Anjos de Yahvé, os Anjos de Allah, são os Arcontes.
Eles vêm, eles também, acompanhá-los no seu caminho de manutenção da forma e de manutenção da terceira
dimensão, a fim de continuar a experiência.
Obviamente, em cada ser humano coexiste a Sombra e a Luz.
Então, obviamente, aqueles que escolheram vão estar cada vez mais serenos, cada vez menos atormentados pelo

combate da Sombra e a Luz.

Aqueles que não escolheram, que são ao mesmo tempo da Sombra e da Luz, vivem e irão viver tormentos
incessantes, não ocasionados pela Fonte, mas pela sua não escolha e pela sua indecisão.
Eles serão, um dia, importunados pelos apegos do passado, através da manutenção de formas de vida arcaicas, por
esquemas ultrapassados de dominação e de poder, por esquemas ultrapassados de controle deles mesmos e dos
outros.
Estes serão cada vez mais atormentados, até que eles façam a escolha, neles, da Sombra e da Luz.
Mas a Sombra não é uma má escolha, ainda uma vez, compreendam.
A partir do momento em que vocês estiverem em concordância e em alinhamento com o seu destino e a sua
ressonância, naquele momento, tudo irá bem.
***

Questão: se o conjunto dos universos está dentro de nós, podemos considerar que somos espécies de
hologramas?
Sim.
Esse corpo que vocês têm habitado é uma Criação, uma Criação tangível, parte da matéria inerte, a argila, a terra,
assim como foi nomeado nas diferentes tradições primordiais da Terra.

Vocês foram criados pelos Criadores, a partir da terra.
Sobre isso, outros Criadores, de dimensões separadas, ali colocaram a sua Vibração.
Entretanto, quando vocês saem desse corpo, seja no passado, passando pelas portas da morte, seja hoje, para
aqueles de vocês que são capazes de transferir a totalidade da sua consciência no corpo de Estado de Ser, vocês se
apercebem, naquele momento, de que tudo isso é apenas uma ilusão à qual vocês acreditaram e é o caso de dizer,
duro como ferro.
***

Questão: como sentir e perceber o Anjo da comutação?
Por enquanto, ele lhes permanece escondido e irá permanecerá, para a maior parte de vocês, até o sinal da Fonte,
porque ver o Anjo da comutação, chamado também de Anjo da Face, corresponde ao julgamento, e o julgamento,
como foi dito, irá ocorrer por último.
***

Questão: alguns seres terão, nos momentos que vêm, a revelação da sua filiação eventual?
Sim.
Alguns seres humanos tiveram a primazia de se ver revelar a sua linhagem espiritual e a sua linhagem desse mundo
de estrelas.
Vários seres humanos adivinham essas revelações.
Isso se tornou possível, e vocês compreenderam, pela ignição das doze lâmpadas, iniciada pelo Cristo Miguel quando
dos Casamentos Celestes.

Esses Casamentos Celestes liberam uma oitava diferente em 15 de agosto e em 29 de setembro [de 2009].
A face do seu mundo terá mudado entre 15 de agosto e 29 de setembro [de 2009].

Inúmeras revelações interiores serão feitas.
A comutação será refinada.
Então, sim, a revelação se refere a cada ser humano.
Ela está a caminho.
O mais importante, assim como o disse o Mestre do Ar, RAM, ou ainda os Arcanjos, é a Alegria.
Vocês devem cultivar e deixar aparecer a Alegria através do riso, através da bondade, através da benevolência,
através do serviço, através da doação.
O único modo de não deixar emergir as Sombras e os medos é gerar a Alegria, porque o medo tem horror da Alegria
e a Alegria dissolve o medo e a Alegria dissolve a Sombra.
Nesse sentido, uma série de exercícios que lhes foram comunicados pelo Mestre RAM, ou por outros, são essenciais
para cultivar a Alegria, porque quanto mais a Alegria e o Amor emergirem, através da prática do Bhakti Yoga ou do
Karma Yoga, mais isso irá lhes permitir ir no sentido da comutação da Luz, se tal for a sua escolha.

Vocês não podem olhar a Sombra e olhar a Luz, vocês não podem manter as duas correntes.
Isso terminou.
Então, vocês querem ir para a leveza do seu Estado de Ser ou vocês querem ir para a densidade de sua
corporeidade?

A escolha se resume nisso.
Aí está, em palavras humanas, o que pode ser dito.
Mas, ainda uma vez, a Verdade está além das palavras e além da sua língua.

Ela está na sua atitude, no seu comportamento.
Tenham um olhar impregnado de Amor ao olhar todos os seres que vocês cruzarem e que a Luz os fizer cruzar.
“Ame e sirva”, assim como disse Cristo, com todo desinteresse, sem esperar absolutamente nada de volta.

Doem-se, vocês mesmos, e vocês irão encontrar a Alegria.
Tudo o que vocês guardarem, voltar-se-á contra vocês, na hora do Julgamento, assim como Cristo disse e como os
grandes neófitos o disseram.
***

Não temos mais perguntas, agradecemos.
***

Bem amado povo da superfície, eu lhes transmito a minha saudação e as minhas Bênçãos.
Vão na Paz.

Vão na Paz.
Eu vou agora voltar aos meus espaços e deixar o meu “walk-in” regressar.
Sejam, como se diz frequentemente, amados, abençoados e vão para a Alegria, para a Luz, para a Verdade, para a
Simplicidade.

Não há outro caminho para realizar o que vocês são.
Eu os abençoo do meu modo.

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

(*) – Mensagem do ARCANJO MIGUEL (12.07.2009):
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/miguel-12-07-2009-integracao-das.html
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RAMATAN – 5 de agosto de 2009

Saudações fraternais e de Luz, a vocês, povo de superfície.
Eu sou RAMATAN, Governador intraterrestre da região de Las Palmeras, na Venezuela.
Eu me apresento a vocês, em Consciência e em Vibração Unificada da estrutura geodésica do
Conselho dos 24 Golfinhos da sua intraterra.
Como o sabem, nesse momento é vivida, no núcleo Terrestre, uma preparação intensa que permitirá, no
momento vindo, como lhes foi anunciado e explicado pelo Arcanjo Miguel, um momento de extrema
importância para a sua evolução de Luz, mas também para a nossa.
Nós, povo da intraterra nos congratulamos, com vocês, pelas mudanças e pela irrupção da Luz na sua
densidade.
Como eu anunciei quando de minha primeira vinda pelo fenômeno de «walk-in», em breve, muito em breve, nós
nos manifestaremos a vocês, nós destrancaremos as portas da intraterra, para que alguns de vocês possam
participar, do Interior, na evolução desse sistema Solar.
Nós os acolheremos, para aqueles de vocês que virão se juntar a nós, e nós os guiaremos.
Vocês descobrirão, nesses espaços, a unificação da Consciência.
Vocês ali descobrirão um mundo não separado, que tem a possibilidade de reencontrar e de viajar, nos
multiuniversos e nas multidimensões, sem qualquer limitação temporal ou de espaço.
Nós preparamos ativamente, como o sabem, desde 12 de julho do seu ano, no seu mundo de superfície, o
realinhamento essencial das grelhas magnéticas que ocorrem em seus seres e na superfície e na profundez
deste planeta.
Nós reativamos as grelhas ascensionais dos mundos antigos.
O Arcanjo Metatron, pura esfera de Radiância da Luz, vem apresentar-lhes esta nova Luz.
Assim como a própria Fonte nos disse e lhes disse, a hora é para o acolhimento da Vibração e da Consciência
Unificada.
Nós trabalhamos, desde muito tempo, em diferentes ciclos e em diferentes épocas, a fim de permitir esse
momento, e isso é agora.
A Luz autêntica se manifesta no seu mundo de superfície.

Ela vem, literalmente, mudar os dados.
O calendário ao qual vocês estão sujeitos não é mais o calendário da Sombra, mas o calendário da Luz.
O que vem em vocês, ao redor de vocês, e também no núcleo cristalino da Terra, é a ressonância da pura Luz,
nesta densidade.
Lá se vão 320.000 anos, no momento em que penetramos e decidimos unificar nossa Consciência, para
passar da água ao ar, da 3ª para a 5ª dimensão, lá se vão, portanto, mais de 320.000 anos que esse mundo e
esta Terra, no seu mundo de superfície, foi cortado da Fonte.
***

O que vem é reconexão, antes de tudo.
O que vem é nova Lei, antes de tudo.
O que vem é Alegria.
O que vem é a Luz.
Vocês vão descobrir, literalmente, muitos de vocês, a Verdade e a beleza.
Esta Verdade e esta beleza vão, literalmente, apagar algumas de suas ilusões, algumas de suas crenças.
A aproximação entre a sua dimensão e a Luz, esta Revelação, momento único que sela o final de seis ciclos da
Humanidade dissociada, vai lhes permitir, na individualidade, na coletividade, se tal for o seu desejo,
reencontrar a Essência.
Vocês devem viver os próximos dias e as semanas na Alegria.
Os Arcanjos longamente lhes falaram do abandono.
Vocês vão compreender e viver no seu Coração a Verdade disso, a fim de se fazer de vocês seres unificados,
irmãos galácticos, irmãos de Luz.
A hora das suas redescobertas e da sua Ressurreição soa.
Vocês se tornam, assim como o definiu Miguel, os Portadores da Luz e os Transmissores da Luz.
Essa é uma grande Graça, mas é uma grande responsabilidade e um grande encargo.
Vocês se tornam responsáveis, inteiramente, pelas suas ações, pelos seus atos e pelas suas palavras.
Assim como foi dito, mesmo na sua densidade vocês devem semear a Luz, porque vocês voltam a se tornar,
assim como foi dito, Sementes de Estrelas.
A Alegria, a plenitude, o riso são a Verdade.
Vocês são acompanhados pelo Coro dos Anjos, pela Vibração da Luz e pelo som da Luz.
Isso é agora.
Eu não posso entrar mais em detalhe do processo exato, eu permanecerei, portanto, no nível das
generalidades.
Os Casamentos, assim como vocês prepararam e outros ainda irão preparar, juntando-se, será o meio de
reforçar a trama de Luz, de reforçar o despertar e a concretização dos Círculos de Fogo dos Anciões.
Nós lhes falamos longamente, e mantivemos portais dimensionais que se encontram na intraterra, dos quais
somos os guardiões, assim como da sua própria consistência magnética.
Os Círculos de Fogo dos Anciões são os lugares que irão guiar, de início, a primeira Embarcação da Luz
autêntica, para voltar à sua dimensão, e chamada de Yerushalaïm, a Jerusalém Celeste.
Em outros lugares, e em outros Círculos de Fogo dos Anciões, manifestar-se-ão, para a festa do Arcanjo São
Miguel, as outras Embarcações Mãe, em particular as Embarcações Azuis de Sirius.
Esta é uma primeira etapa, e ela é crucial.
Assim, os seus irmãos galácticos, e nós mesmos da intraterra, assim como os ultraterrestres, vimos pelo Amor,
pela fraternidade, despertá-los e lembrá-los do que vocês são.
Nós lhes desejamos um bom retorno à família galáctica, na Unidade da Fonte Pai/Mãe Una.
Vocês, filhos da Lei do Um e Sementes de estrelas, vocês vão irradiar e ancorar a Verdade da Luz, a Alegria,
em suas vidas.
A força que lhes será insuflada irá lhes permitir, se o desejarem, transcender e superar as manifestações
contrárias à Luz.
Assim, e depois desta aproximação, desta Revelação, nós os apoiaremos de todas as maneiras possíveis e
imagináveis, a fim de que vocês semeiem a Luz.

A Consciência unificada das 24 Consciências é um meio importante, colocado à disposição da Humanidade, a
fim de trabalhar, em concerto e em acordo vibratório, para a instauração da fraternidade galáctica.
Em vocês e para vocês, a Luz brilha e brilhará, nós não o duvidamos.
Nós estamos ao lado de vocês.
Eu falo em meu nome e em nome da Consciência unificada dos 24.
Na intraterra, a nossa filiação é, geralmente, a mesma que a sua.
A nossa Mãe comum nos seguiu, acompanhou e guiou, durante este período de tempo importante, no sentido
encarnado e dissociado.
Que ela possa ser eternamente agradecida e gratificada.
Quanto a nós, nós festejamos também, porque isso é para nós, igualmente, um retorno à nossa casa, à nossa
Vibração, em Sirius.
Doravante mais nada irá nos separar, nem o tempo, nem o espaço, nem as dimensões.
Assim, e antes mesmo do Anúncio de Miguel e da Luz de Metatron, nós lhes propomos se comunicarem
conosco, eis que vocês são 24 e nós somos 24.
Então, eu lhes peço, simplesmente, irmãos galácticos, para acolherem, agora.

... Efusão de energia ...
Irmãos humanos, se persistirem, em vocês, questionamentos sobre o que eu acabo de dizer, que é um
Anúncio, eu gostaria, pela Consciência unificada dos 24 golfinhos, de responder.
Lembrem-se de que a Vibração que vocês percebem é o canto da Unidade reencontrada, é nossa presença, a
vocês, para vocês.
Nós os agradecemos por estarem e participarem em comunhão e assim vocês começam a perceber que na
Luz, as questões se dissolvem, porque a Luz é resposta, porque a Luz é evidência.
Vocês descobrem isso como crianças maravilhadas.
Isso não é novo para vocês, mas remonta de tão distante que vocês vivem e fazem disso uma novidade.

... Efusão de energia ...
A partir de hoje nós, povos intraterrestres, extraterrestres e ultraterrestres reunidos, não lhes diremos nunca
mais, adeus, porque vocês vão se dar conta das nossas presenças permanentes, da nossa conexão
permanente e da nossa reconexão comum para a Luz e pela a Luz.
Certamente, muitos humanos não estão prontos para viver isso, mas é a escolha deles.
Como lhes foi dito pela própria Fonte, respeite-os e ame-os.
Isto é encargo e responsabilidade para vocês.
Ajude-os, na medida do possível, mas, sobretudo, irradiem e sejam Amor e Verdade.
Irmãos humanos, na própria Essência da Vibração que continua, nós lhes transmitimos nossas amizades,
nosso Amor o mais fraternal e o mais claro.
Eu deixarei, certamente, aquele que preside, por enquanto, o Conclave Arcangélico, dar-lhes as etapas
interiores, as primícias do retorno à Luz, nos seus Céus e na superfície deste planeta.
Recebam a nossa gratidão pela perseverança e pelo Amor.
Eu vou Agora, a Consciência coletiva e eu mesmo, vamos nos retirar do meu “walk-in”, a fim de deixá-los ainda
mais interiorizar esta Radiação da nossa dimensão 5ª.
Nosso Amor, nosso olhar, nossa ajuda, lhes são concedidos.

************
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RAMATAN - 08 de outubro de 2011 - Autres Dimensions

- Ensinamentos de um Governador e Emissário da Intraterra Governador de uma região da Intraterra pertencente às linhagens Delfinoides, situada em um território sob a
Venezuela.

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111008_-_RAMATAN.mp3

Povo humano da superfície, eu sou RAMATAN.
Recebam as Bênçãos pelo seu acolhimento.
Eu venho a vocês, enquanto governador da Intraterra e também enquanto emissário da Intraterra, dirigir-me a
vocês, povo humano da superfície.
***

Há alguns anos, eu lhes dei, por intermédio daquele com o qual eu estou em walk-in, uma obra intitulada “A
Humanidade que começa” (1), que colocava as bases da nova Humanidade ascensionada.
Nós trabalhamos, todos esses anos, ao mesmo tempo que vocês, em meio aos espaços de vida, para a
Libertação da Terra e para a Ascensão da Terra.
Nós deixamos trabalhar, essencialmente, a sua consciência e a Unificação desta consciência, assim como os
povos das Estrelas, assim como os Arcanjos e aqueles responsáveis pelo futuro desta Terra.
Hoje, dirigindo-me a vocês, como emissário da Intraterra, eu venho agradecer-lhes e também dizer-lhes que o
momento chegou, que isso que foi enunciado em “A Humanidade que começa”, realiza-se, na totalidade, para a
humanidade.
***

Já há vários meses, alguns Melquizedeques, os Arcanjos e aquelas que vocês nomeiam Estrelas, realizaram,
ao seu lado, um trabalho de aproximação, permitindo estabelecer o que nós tínhamos realizado há 320.000
anos, ou seja, no nível do mundo de superfície, um conjunto de consciências Unificadas, reunificadas e Unidas
na Liberdade dos Filhos do UM, da Lei do UM, para permitir à Terra conectar com a sua Dimensão de
Eternidade.

Desde a conclusão das Núpcias Celestes, pela liberação dos sete discos de obsidiana, nós trabalhamos, do
nosso lado como do seu, a fim de que esses momentos fossem permitidos.
***

Como emissário do povo intraterrestre, delfinoide e humanoide, eu retorno a vocês, neste instante, a meu
pedido, a fim de encorajá-los a pôr em prática o processo de formação da Humanidade, pois a humanidade
chegou, doravante, a esta Porta, a esta Passagem, a esta Ascensão ou a esta transição, a este ‘salto quântico’
da consciência, permitindo-lhes descobrir-se, realizar-se e se reunificar.
Dessa maneira, o apelo que dirigem, este dia, os povos da Intraterra (pela minha boca, pelo meu pensamento e
pela minha Vibração), pede a vocês para reforçar o seu acesso à Unidade, a sua comunhão com a Unidade,
através da Merkabah Interdimensional coletiva.
Vários de vocês, sobre esta Terra, tomaram consciência, desde pouco tempo, do fim do isolamento da Terra,
em sua própria consciência, contatando mecanismos novos, contatando consciências que até então não
podiam se comunicar com vocês senão através de alguns seres que abriram alguns canais.
Os canais de comunicação com o plano multidimensional, seja qual for a forma e seja qual for a manifestação,
estão, de agora em diante, completamente permeáveis, permitindo-lhes então empregá-los e ter a prova, em
meio à sua consciência, da não-separatividade e da não-separação das Dimensões.
O que vocês realizaram, enquanto grupo de despertos, é agora para ser realizado pelo conjunto da
humanidade, ao menos para a parte dela pronta para conectar com esta multidimensionalidade e com esta
consciência Unificada.
***

Os tempos, então, terminaram, para vocês como para nós.
Chegou, então, para nós, o momento de ceder o nosso lugar, o momento de nos retirarmos aos nossos
domínios de eleição, nos domínios pluridimensionais, a fim de que esta Terra nunca mais tivesse necessidade
de Guardiões (no sentido em que nós realizamos esta missão) já que, a partir da sua liberação, a partir da
dissolução, a desconstrução desta Dimensão, em seus componentes de confinamento, chegou ao seu fim.
A partir de hoje, os povos da Intraterra consideram-se e vivem como liberados do seu engajamento do serviço
à Terra, pois ela não tem mais necessidade do serviço, mas tem necessidade de ser totalmente Livre.
***

É tempo, para aqueles de vocês, povo da superfície, que não tiveram acesso a esta “A Humanidade que
começa”, de compreender e de aprender os prós e os contras da transformação que está em andamento.
Isso, é claro, não é um mecanismo, no sentido intelectual, mas a descoberta intelectual desses princípios
permitirá, nós estamos certos (neste período e nesses tempos), favorecer a abertura dos seus próprios canais
de comunicação, a abertura da sua própria multidimensionalidade, em meio mesmo a esta Terra.
Possibilitando-lhes, então, colocarem-se as questões corretas quanto ao seu futuro a fim de, se essa for a sua
escolha, acompanhar a Terra no seu futuro Unificado.
***

Povo da superfície, vocês trabalharam além das expectativas.
Vocês trabalharam, vocês mesmos, para a sua própria liberação.
Nós os acompanhamos durante este tempo e também durante os tempos anteriores em que não pôde se
realizar esta liberação, mas, onde o trabalho da sua consciência, bem como da sua expansão, permitiu chegar a
este dia.
Hoje, resta concluir o ‘salto quântico’ do futuro da humanidade, na sua totalidade.
Como nós lhes dissemos (e eu me exprimo, aí, em nome do conjunto da Confederação Intergaláctica dos
Mundos Livres), a Terra vive, agora, a sua liberação.
Vocês apenas têm, enquanto consciências individuais, que acompanhar esta liberação pela própria
transformação final da sua consciência.
***

Vários elementos foram-lhes comunicados, específicos ao seu caminho humano confinado, específicos ao
seu estado de ser separados.

Hoje, nós desejamos, nós, povo da Intraterra, delfinoide como humanoide, que a maioria das consciências
presentes na superfície desta Terra tenha os meios de se colocar as questões indispensáveis e também de
realizar o que é ainda realizável nesses tempos finais da Ascensão da Terra.
Novamente, nós rendemos Graças ao que vocês realizaram, a título individual, mas, sobretudo (em vista do
nosso modo de viver a nossa Unificação de consciência), o trabalho coletivo que foi efetuado, tendo permitido
realizar a abertura dos canais principais de comunicação com a multidimensionalidade, pondo fim à prisão que
viveu o ser humano.
A Terra não era uma prisão.
Ela tornou-se isso pelas alterações da consciência, vivenciadas e implicadas por algumas consciências que
foram, elas mesmas, vítimas de suas próprias dúvidas, de seus próprios medos e da sua própria negação da
Unidade de consciência durante toda a vida.
Esses tempos acabaram.
Cabe agora, a cada um de vocês, conscientizá-lo e elevar a sua própria consciência nas esferas Unitárias que
vai viver a Terra, livre deste vínculo, permitindo-lhes estar ao mesmo tempo, se tal for a sua consciência, sobre
esta Terra como em toda Terra de qualquer universo e de qualquer Dimensão.
***

O conjunto dos povos intraterrestres, pela minha voz e pela minha Vibração, saúda-os da maneira mais fraterna
e mais Unitária possível.
Vocês realizaram (o que é perfeitamente digno e perfeitamente memorável) a liberação deste sistema solar, de
acordo com a Irradiação da Fonte, de acordo com o Sol, de acordo com o núcleo cristalino da Terra e de
acordo com a evolução da consciência em meio à Unidade, que nada mais tem a ver com qualquer evolução tal
como quis assolá-los neste mundo de superfície.
Resta-lhes conscientizar isso, e isso, agora, torna-se muito mais fácil de modo que cada ser humano pode
apoiar-se, se ele o desejar, ao mesmo tempo sobre a Irradiação da Fonte extraterrestre e intraterrestre, sobre a
Irradiação da Humanidade em processo de formação tendo já realizado essa transferência de confiança, essa
transferência da Verdade para a Unidade.
***

Deste modo, humanidade da superfície, cada um de vocês tem a real possibilidade de conectar com a sua
própria Unidade, apoiando-se no trabalho realizado, apoiando-se na liberação da Terra e, sobretudo, na
realização da Merkabah Interdimensional coletiva da humanidade.
Os tempos terminaram e irremediavelmente terminaram.
Resta, agora, viver isso segundo a carne e segundo o conjunto da humanidade.
O que vocês realizaram, com consciência, pelas suas Vibrações, pelos seus contatos e pela sua própria área
de consciência, torna isso possível.
***

O que eu forneci, há algum tempo, sobre esta Humanidade que começa, está em fase de conclusão total.
É nesse sentido que eu lhes peço para liberar esses ensinamentos a fim de que a totalidade daqueles que o
desejarem possa estar em contato com eles.
Pois eles são portadores, à sua maneira, das novas Chaves Metatrônicas que devem ser iniciadas e
impulsionadas em meio à Humanidade que se tornou Uma, na Unidade.
***

Eis o teor do que eu tinha que entregar a vocês.
Naturalmente, nós estamos ainda ao seu lado até o seu momento que será o seu momento final.
Quanto a nós, nós sabemos (por que nós já vivemos isso) que a Terra realizou o seu novo Nascimento.
Resta-lhes simplesmente conclui-lo, na totalidade, para a Humanidade em formação que se tornou o que ela
devia alcançar.
E o que foi alcançado, agora, é para conscientizar para a totalidade daqueles que o desejarem.
Se existirem, em vocês, participantes deste espaço, interrogações referentes ao que eu acabo de revelar-lhes,
eu bem quero tentar responder, de maneira mais precisa, em relação ao que eu disse.
***

Pergunta: em termos terrestres, quando a sua partida, enquanto guardiões, será efetiva?
Ela será concomitante à sua.
Nós iremos nos encontrar, nesta ocasião (como eu disse há alguns anos) pela abertura das Portas
intraterrestres e pela nossa manifestação consciente da sua consciência (consciente de nós).
Como muitos de vocês começam a percebê-lo, existe, ao seu lado e em vocês, algumas presenças
manifestando-se de diferentes modos.
Isso se refere tanto aos Arcanjos, como às Estrelas, como ao CRISTO e também ao conjunto das
consciências dos mundos Unificados.
Esse processo faz parte do que eu denominaria uma revelação e uma revolução final do fim do isolamento.
Saibam que a partir do instante em que vocês tiverem liberado, na totalidade, o ensinamento que eu dei à
época e que, assim que os humanos tomarem consciência (entre aqueles que estão despertos) dos processos
(que eu expliquei e dei) da Unificação da consciência, vocês irão minimizar, então, o processo de liberação da
humanidade na sua fase final.
***

Pergunta: os exercícios que vocês forneceram ainda são válidos?
O conjunto do que lhes foi dado em “A Humanidade que começa” é mais do que relevante.
Ele permitirá a vários seres humanos, despertos ou ainda não despertos, viver este despertar de maneira mais
intensa, mais íntima e mais Unitária.
Mas saibam que o conjunto do que eu lhes dei naquele momento, que podia parecer para alguns como
distante, irá parecer-lhes, doravante, como extremamente próximo.
***

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

Consciências humanas da superfície, Irmãos no infinito, enquanto emissário da intraterra, RAMATAN lhes
agradece pelo trabalho e pela sua finalização.
Os povos intraterrestres, delfinoides e humanoides, agradecem e acompanham vocês.
Nós estaremos, em breve, reunidos na Unidade da Consciência.
Eu os saúdo e eu lhes transmito o Amor que é o meu e que é o de vocês.
Talvez até uma próxima vez.

************
1 - 'A Humanidade que começa' (livreto):
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html
***
Mensagem de RAMATAN no site francês:
http://autresdimensions.info/article12d1.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAMATAN-8_octobre_2011-article12d1.pdf
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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