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SERETI - 4 de julho de 2005 - O EVENTO DOS "TRÊS DIAS"

NDR de 29 de setembro de 2011: As preconizações de ordem “material” (velas, água, ...) trazidas por
SERETI, em 2005 (e por outros intervenientes durante alguns anos desde então), referem-se a um período
de 7 anos, indo de julho de 2005 a julho de 2012 (data apresentada então como “limite”).
Durante este período, a falta de conhecimento de como esses eventos iriam se desenrolar necessitava
dessas preconizações. Devido às transformações da humanidade vivenciadas desde esta data (em
particular, as Núpcias Celestes), os intervenientes, mais recentemente, indicaram que esses requisitos
preparatórios tornaram-se obsoletos e que “hoje, mais do que nunca, somente a Consciência deve ser, ela
mesma, preparada”.
Em 06 de setembro de 2011, SERETI especificou igualmente que “não existe qualquer lugar, não existe
qualquer espaço, não existe qualquer pessoa, mais capaz de ajudá-los do que o seu próprio Coração”.

Eu sou Séréti.
Minha presença torna-se possível pela junção dos Quatro Viventes [quatro elementos] no seu canal do Éter que me
permite descer à periferia deste canal.
Eu sou uma forma de Luz que intervenho não no destino das pessoas, mas no destino de todo os sistemas solares e
planetários.
Entretanto é conveniente, devido à sua nova estrutura, que eu lhes dê algumas informações relativas aos fenômenos
devendo ocorrer nos próximos anos do seu ciclo de evolução humanitário e filosófico e espiritual e psicológico dos
seus seres e de todos os seus sistemas solares.
Nosso brilho estende-se somente a partir da 18ª Dimensão e se eleva até a 31ª Dimensão que é a antepenúltima
dimensão acessível a um brilho isolado de Luz antes de integrar a Luz original de todas as Fontes.
O grau de evolução profundamente diferente de nossas irradiações, em relação à sua humanidade encarnada, não
tem qualquer semelhança de evolução ou de involução.
***
Nosso papel situa-se em uma irradiação de Luz permitindo aos sistemas planetários e aos sistemas solares se
alinharem com nossas irradiações para serem traduzidas, através dos saltos dimensionais de invaginação em si
mesmas das matrizes Fontes, para permitir a translação, ao longo de nossas irradiações, de todos os planetas e
sistemas solares capazes de seguir esta irradiação para se aproximar da Fonte do Sol Central da galáxia e dos sóis
centrais que participam na evolução da criança, do pai, da mãe em relação à Lei de Um [Lei Unitária].
E há, no entanto, muita semelhança entre o que deve se passar em seu corpo, em suas estruturas, e o que deve
acontecer neste sistema solar nos próximos anos do seu tempo.
Nesse sentido, eu venho dar-lhes elementos de apoio, de comparação, de semelhança entre as esferas planetárias e
os seus próprios vórtices energéticos.
***
Primeiramente, o planeta Mercúrio deve ser absorvido na protosfera solar levando a liberação e irradiação de energia
considerável em direção à sua própria atmosfera terrestre.

Acontecerá nesse momento uma dilatação extrema e intensa da Fonte central de seu planeta para o interior do núcleo
cristalino.
Nesse momento suas estruturas cristalinas vão vibrar de maneira a transmutar alguns constituintes que lhes são
próprios, em outros constituintes muito mais etéreos e capazes de fluidez muito mais importante.
As modificações estruturais são prévias à ascensão de sua esfera terrestre sobre uma órbita muito maior em relação
ao sol.
Isto significa que a amplitude de radiação de sua própria Fonte interior se tornará, ela também, muito maior.
Paralelamente a isso, a criança Lua será capaz de viajar sozinha, o que significa que o seu satélite vai desaparecer.
Durante esse movimento de translação da órbita planetária, seu planeta vai parar de girar em torno do sol, fazendo
com que a metade do globo permaneça em pleno dia durante três dias, ficando a outra metade em plena noite
durante três noites.
Os ruídos serão intensos e impressionantes na atmosfera do planeta.
Durante essa fase delicada, os seres despertos serão colocados em estado de catalepsia, em estado de catatonia,
para evitar eventuais desgastes em suas estruturas celulares, cerebrais e biológicas.
Durante esses três dias, o planeta Vênus vai se aproximar da órbita terrestre, como já ocorreu há muito tempo.
Nesse momento a radiação solar vai mudar de aparência para aqueles que terão a chance de ver durante esses três
dias de Luz.
A radiação vai mudar de cor.
Vocês vão começar a sentir os efeitos de uma nova radiação que será composta da Luz dourada e da que já estará
presente em seu peito, a radiação azul do Sol Central da galáxia [menção às Núpcias Micaélicas].
Isto vai mostrar a influência de nosso brilho azul, nós que somos os Guias Azuis de Sírius.
***
Esses três dias de escuro e de Luz vão acontecer na última fase da pré-ascensão.
Os seres humanos capazes de sobreviver a essa mudança vibratória serão reunidos e agrupados.
Vocês serão notificados algum tempo antes do desencadeamento desses fenômenos.
Logo depois de peregrinações devendo acontecer neste planeta, uma voz vai lhes falar ao ouvido e lhes notificar 72
horas antes desses eventos.
Vocês deverão estar pertos, no momento em que serão informados, para se afastar das cidades, para se afastar das
estruturas elétricas, para se assegurar em um local tranquilo.
Não haverá mais eletricidade nem meio de transporte sobre este planeta.
Vocês devem se abastecer de flores de aubépine [espinheiro, pilriteiro].
Vocês devem se abastecer de velas.
Vocês devem se abastecer de água purificada que lhes permita ficar no mesmo local durante os três dias de Luz ou
de escuro para preparar seu corpo para o fenômeno de ascensão, para o fenômeno de reagrupamento que se
seguirá mais tarde, no momento de reconstrução posterior aos fenômenos geomagnéticos, elétricos e humanos sobre
este planeta.
Essas são as primeiras informações do que é importante que vocês saibam, não ainda para divulgação, mas para que
as mantenham internamente, com vocês, para prepará-los ao que vem.
Eu agora estou pronto para os questionamentos.
***
PERGUNTA: QUEM SÃO VOCÊS?

Nós fazemos parte de um grupo de seres vivendo em meio ao Sol Central, não tendo nunca passado por fenômenos
de encarnação, evoluindo desde a 21ª, a 24ª e a 31ª Dimensão e, alguns de nós, próximos à 18ª Dimensão.
Somos capazes de nos manifestar até certo ponto.
Isso se tornou possível pela ativação de sua 11ª Dimensão e não somente de sua 6ª Dimensão.
Nós somos seres sem qualquer aparência ou qualquer forma humana definida como entidade biológica.
Nossa forma é um brilho de Luz pura, de cor azul.
***
PERGUNTA: DURANTE OS ‘TRÊS DIAS’, A FRANÇA FICARÁ NO ESCURO?
Isso ainda não está preciso.
Isso dependerá do que vai se seguir, mas há fortes chances de que seu país seja invadido pela noite, nesta face, em
todo o caso.
Desde o meio do Atlântico até o meio do continente asiático, vocês vão ficar no escuro.
Na face oposta, a Austrália, alguns países no lado oposto a essa superfície do globo, ficarão na Luz.
O sol será bloqueado no seu auge (zênite) e em alguns pontos para outras regiões da Luz.
***
PERGUNTA: A QUE SERÁ DEVIDO O ‘TERRÍVEL BARULHO’ DE QUE FALA?
À parada da rotação da Terra e às radiações, aos ventos cósmicos, que vão irromper em seu sistema planetário.
***
PERGUNTA: COMO OCORRERÁ A ‘CATALEPSIA’ QUE ALGUNS VÃO VIVER?
Ela vai ser induzida pela própria radiação eletromagnética e seu poder.
Mas nós iremos notificá-los pelo intermédio da voz da Mãe celeste, que denominam Maria, ouvida fora da orelha
esquerda, para todos ao mesmo tempo, que irá alertá-los exatamente 72 horas antes do movimento de transmutação.
Não deverão ficar na cidade nesse momento.
Deverão se afastar o máximo possível de toda agitação, cidade e movimentação do que chamam de pólos elétricos
relacionados à atividade de suas cidades.
***
PERGUNTA: QUAL É A FUNÇÃO DA FLOR DE AUBÉPINE [ESPINHEIRO]?
A flor espinheiro é uma flor simples, cuja radiação muito especial tem a capacidade de canalizar os fluxos
eletromagnéticos, de alinhá-los e de sincronizá-los entre o pólo cefálico, o pólo cardíaco e o pólo pancreático, para
que vocês se harmonizem com os três conjuntamente, permitindo à suas estruturas combater o desgaste
geomagnético provocado pela reabsorção de Mercúrio.
***
PERGUNTA: QUAL SERÁ A UTILIDADE DAS VELAS?
A vela é o elemento Luz que irá ligá-los à Luz autêntica.
Essas velas deverão ser, imperativamente, em cera de abelha, as outras velas não se acenderão.
***
PERGUNTA: VOCÊ FALOU DE ‘ÁGUA PURIFICADA’, HÁ ALGUMA PURIFICAÇÃO ESPECIAL A PREVER?
A purificação dessa água será feita adicionando-se, a esta água, pouquíssima quantidade de geleia real.
***

PERGUNTA: E SOBRE A ‘TRANSMUTAÇÃO DE NOSSOS CONSTITUINTES’?
As transmutações de seus constituintes serão várias.
Elas são relacionadas tanto ao nível atômico como aos níveis subatômicos e celulares, como ao nível de sua
estrutura de DNA, para que possam se movimentar na 5ª Dimensão.
Vários componentes de seu ser serão afetados de forma diversa, tais como alguns órgãos que estavam até então
completamente ‘dormentes’ em sua idade adulta, para fornecer uma nova identidade.
O órgão que será reativado prioritariamente é o timo.
E o outro órgão que se seguirá em breve é a epífise [pineal], denominado ‘relicário’ de seu cérebro reptiliano, a qual
se tornará muito mais espessa e será capaz de modificar completamente seu relógio biológico interno, porque, nesse
momento, vocês passarão a uma consciência que não conhecerá mais a alternância entre vigília e sono.
Vocês vão se tornar seres conscientes durante a totalidade de seus dias e de suas noites, por ocasião da nova
revolução de seu planeta, quando ele estiver próximo a uma oitava do Sol Central da galáxia.
Nesse momento, seus ciclos de dias e de noites vão durar 32 horas e vocês vão estar cientes, desde a sua descida
em encarnação até o final de seus dias.
***
PERGUNTA: COMO PREPARAR NOSSAS ESTRUTURAS PARA ESSES EVENTOS?
Estar na neutralidade.
Desenvolver cada vez mais sua própria consciência.
Sua consciência deve se purificar cada vez mais, se tornar cada vez mais lúcida às coisas que pertencem à Luz, se
fechar cada vez mais às coisas que não pertencem à Luz.
***
PERGUNTA: QUANDO OCORRERÃO ESSES EVENTOS?
Somente refletir que o que vocês chamam de ‘eventos’ irão ocorrer durante este período de sete anos que se instala
entre Julho de 2005 e Julho de 2012.

************
Mensagem de SERETI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=30
04 de julho de 2005
***
Tradução para o Português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

SERETI - 20 de novembro de 2005

NDR de 29 de setembro de 2011: As preconizações de ordem “material” (velas, água, ...) trazidas por
SERETI, em 2005 (e por outros intervenientes durante alguns anos desde então), referem-se a um período
de 7 anos, indo de julho de 2005 a julho de 2012 (data apresentada então como “limite”).
Durante este período, a falta de conhecimento de como esses eventos iriam se desenrolar necessitava
dessas preconizações. Devido às transformações da humanidade vivenciadas desde esta data (em
particular, as Núpcias Celestes), os intervenientes, mais recentemente, indicaram que esses requisitos
preparatórios tornaram-se obsoletos e que “hoje, mais do que nunca, somente a Consciência deve ser, ela
mesma, preparada”.
Em 06 de setembro de 2011, SERETI especificou igualmente que “não existe qualquer lugar, não existe
qualquer espaço, não existe qualquer pessoa, mais capaz de ajudá-los do que o seu próprio Coração”.

Saudação fraternal, caras almas.
Eu venho novamente lhes trazer certo número de elementos importantes para a evolução de suas consciências
de alma encarnada.
Do plano onde eu opero, há aproximação num nível tangencial de Luz, aproximação multidimensional, não da
dimensão da qual venho, mas das dimensões bem além da 5ª Dimensão, que virão chocar-se com algumas
das estruturas encarnadas e em encarnação nesse sistema solar.
Será permitido, durante um tempo (estimado sobre seu planeta e sobre esse sistema solar em função de sua
revolução) que vai durar aproximadamente 42 dias (a partir do período que corresponde ao período do evento
que vocês festejam como o nascimento daquele que foi chamado de Cristo) viver certo número de
transformações de natureza alquímica no interior de suas estruturas, que vão permitir às suas células poderem
vibrar em frequências extremamente elevadas, revelar em vocês alguns genes extremamente precisos que vão
permitir a reativação da codificação da 5ª Dimensão.
***

Evidentemente, as forças de resistência a esta ‘evolução de consciência’ provocarão certo número de reações
ligadas à luta inerente a constrangimentos e oposições entre os mundos dimensionais não revertidos da 3ª
Dimensão em relação com os mundos já revertidos das dimensões 5ª, 7ª, 9ª, 11ª e, obviamente, da 18ª.
***

É preciso bem compreender que, durante este período, a limpeza deverá ser feita, assim como foi dito, ao
nível da sua alma, do seu corpo, da sua consciência.
Período apto a purificarem-se.
Período apto e importante para manter em vocês esta noção de purificação do despertar da consciência e do

despertar total das suas faculdades até o presente adormecidas.
Nisso, sua personalidade egotista deve ser desembaraçada de certo número de resíduos que estavam
presentes na superfície do seu DNA desde mais de 50.000 anos.
Torna-se extremamente importante agora recentrar-se, não mais dar-se conta de outra coisa senão de vocês
mesmos ao nível da sua alma, ao nível dos seus desejos de desenvolvimento interior e de desenvolvimento
extremamente irradiante de Luz.
Nisso, torna-se importante que vocês possam recarregar-se, recentrar-se e se preparar para este período de
transformação celular extremamente intenso que virá trabalhar em cada uma das células deste planeta.
***

A 5ª Dimensão, compreendam bem isso, na qual vocês vão viver e experimentar, faz parte de um ciclo
extremamente preciso que vocês vão viver e que permitirá à sua alma aceder à dimensão bem superior a esta.
A preparação é extremamente importante.
Vocês devem compreender que não se trata de uma preparação ligada a um final de vida ou a um novo
nascimento, mas verdadeiramente à aquisição de algo bem maior do que esta noção de nascimento, do que
esta noção de morte, mas, sim, ao acesso a uma dimensão nova, dimensão interior que vocês jamais
experimentaram, mesmo aqueles que vêm de outros sistemas solares e que conheceram isso através dos
jogos da encarnação sem passar pelo sistema solar, e nas dimensões onde algumas dimensões dimensionais
estavam ausentes, vão descobrir a força e a potência da Luz.
***

É difícil, com palavras, transmitir-lhes mais do que isso.
Eu posso fazê-los provar, unicamente através da minha presença, a energia desses planos dimensionais bem
mais elevados.
Entretanto, por enquanto, é-lhes simplesmente solicitado para preparar esta confrontação importante,
confrontação que terá lugar no interior de vocês, mas também, obviamente, no exterior de vocês.
Convém, nisso, pacificar o corpo, pacificar os pensamentos, pacificar os movimentos, estar em um estado de
recolhimento permitindo a esta energia se insuflar sem encontrar demasiadas resistências no interior de vocês,
de maneira a não induzir destruições ligadas a essas ditas resistências, no interior de suas estruturas celulares,
e até mesmo, eu diria, no seu DNA.
***

Convém serem extremamente prudentes neste período de final de ano, evitar efetivamente os deslocamentos.
Vocês são agora prevenidos enquanto alma, como o serão por inúmeras vozes, outras além da minha, por
outras dimensões e por outros canais de acontecimentos que vêm para vocês e que são acontecimentos
prefigurando outros eventos que vão ocorrer, eles, após uma gestação um pouco mais longa, correspondendo
aproximadamente ao que vocês chamam de dois anos e meio.
Durante esses dois anos e meio vocês serão capazes de desenvolver ainda mais este estado que vocês irão
enfrentar durante o período de Natal.
Aí está, queridas almas, a mensagem de hoje.
Agora, para favorecer a plena expressão desses potenciais, convém beber a água extremamente sadia, evitar
todas as águas poluídas que encontram sua fonte no que vocês chamam de torneiras, fazer um trabalho
extremamente importante na água.
Esse trabalho na água podendo tomar o que vocês chamam de diferentes caminhos, quer se trate do que
vocês chamam de água diamante, mas também da água informada, ou ainda da água da Fonte, da água
magnetizada com diferentes suportes e caminhos que vocês conhecem.

A água se torna um evento vital que permitirá a esta transformação, durante esta duração, não explodir o que
vocês chamam de suas estruturas celulares, mas também suas consciências.
Torna-se extremamente importante que a água se torne o vetor da vibração.
É esta higiene extremamente importante ao nível da água que lhes é solicitada de modo preferencial.
A água deve ser sagrada, deve vir de outro lugar que não da torneira.
Agora, se esta água vem de fontes, não há problema em consumi-la de maneira quase imediata, após ter feito
um gesto de bênção, de proteção de Luz nesta água.
Os líquidos que devem penetrar em vocês devem ser preparados de maneira extremamente formal e regular,
para evitar qualquer inconveniente ao nível do DNA e de suas estruturas celulares.
Aí está a informação mais importante.
***

Eu marco agora encontro com vocês depois, obviamente, deste período transitório, dado que eu não voltarei
em seu tempo terrestre no que corresponde a aproximadamente três meses e meio.
Eu desejo que vocês passem essa prova de passagem com o máximo de facilidade possível, sem entrar em
resistência e sem entrar em conflito com suas estruturas e com as estruturas exteriores.
Aí está, queridas almas, eu lhes trago da minha dimensão todo o meu amor e toda a minha ajuda.
Sejam Luz.
Sejam Divino.
Sejam iluminados.

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

Mensagem do Venerável SERETI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=51
20 de novembro de 2005
***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

SERETI - 14 de agosto de 2008

Eu sou SERETI.
Homenagem e saudações.
No começo da vida manifestada era o Verbo.
No começo da vida não manifestada era a forma.
Toda forma é pré-existente à manifestação.
Os estados multidimensionais de vida estão todos, sem exceção, inscritos numa forma.
As escalas as mais densas, chamadas de encarnações, são as formas as mais complexas.
As escalas dimensionais as mais elevadas se resumem essencialmente em duas formas: triângulos e círculos.
A complexidade dos níveis dimensionais é responsável por esta simplificação de forma.
As formas as mais elevadas em vibração são as mais ricas em memórias.
Eu os conheço todos, não em sua vida individualizada encarnada, mas em sua Essência, em sua Luz e em sua
eternidade.
A vida é um processo gradual no tempo e no espaço.
Esta graduação da vida passa, em determinados momentos, extremamente rigorosos, por fases de inversão e
de simplificação da forma.
Sua Essência é doravante marcada, em sua individualidade, pela presença de quatro pilares que
correspondem a formas de energia específicas ancorando em vocês as novas potencialidades.
A gradação de vida é, portanto, expansão infinita que se traduz por uma contração da forma.

***

A forma está infalivelmente, em todos os espaços dimensionais, ligada aos movimentos.

Não pode haver dimensão e vida sem movimentos.
Todo movimento apresenta etapas sucessivas de desdobramento e de dobramento.
A expansão permanente da vida se acompanha de uma contração equivalente da consciência.

Quanto mais a consciência se concentra, maior é a expansão.
Há, portanto, movimento inverso da expansão e da consciência.
A consciência dita a mais ampla é aquela que se concentra mais.
Ela necessita, então, de uma simplificação da forma, a fim de se aperceber dos múltiplos campos de coerência
do vivente.
A ultimação (representação final) da forma, chamada de Pai, é o ponto.
O ponto contém em si a totalidade dos universos infinitos.
Toda forma elevando-se em gradação de consciência nos espaços dimensionais irá para o triângulo e para o
círculo.
Vocês vêm do ponto.
Alguns de vocês transitaram pelas formas as mais simples.
Alguns, não.
Alguns passaram pelas manifestações específicas chamadas, neste espaço solar, de gigantes, de Elohim e de
Deuses.
Cada caminho, cada consciência, é único em seus desenvolvimentos, em suas manifestações, em suas
evoluções.
Somente as formas e os ciclos são fixos.
Eles se definem pelo primeiro impulso permitindo ao ponto, pensamento e coração do Pai, exteriorizar-se no
círculo.

As formas são fundamentadas e criadas pelas diversas vibrações da Luz.
Eu deveria dizer Luzes.
Existem, de fato, tantas Luzes quanto dimensões.
Segundo sua terminologia, a Luz física não é a Luz astral.
A Luz astral não é a Luz causal.
A Luz causal não é a Luz da quinta dimensão.
As regras de propagação da Luz obedecem a leis inerentes às dimensões.
Existem limites de propagação em velocidade, intensidade e direção, para as Luzes.
Assim, na encarnação, entre os povos de todas as raças e de todas as origens, encontrar a Luz corresponde à
irrupção da Luz imediatamente acima no espaço dimensional de vida considerado.

***

As propriedades inerentes a cada dimensão da Luz (e em particular daquela da dimensão imediatamente
superior à encarnação) é provocar uma modificação brutal dos campos de forma e do que fundamenta sua
forma na encarnação que vocês chamam de DNA.
A evolução é gradual, mas cíclica.
Esses ciclos são definidos de maneira geométrica, segundo o que poderíamos chamar de tempo/espaço, não
sendo assimilável ao que poderíamos chamar de seu tempo, onde os eventos, pela natureza cíclica, se
referem às esferas planetárias e às irradiações dos sóis, vindo ressoar juntos, permitindo à consciência e às
consciências em uma forma passar ao nível superior daquele no qual elas evoluíam.
Como vocês sabem, vocês estão nesse momento.
A particularidade desse momento está sob a influência de certo número de movimentos chamando uma
destruição do que foi construído previamente.
Isso é válido nos mundos da encarnação, como nos mundos de gradação dimensional muito mais elevada.
A palavra destruição não deve ser tomada numa acepção polarizada negativamente.
Muito pelo contrário.
Toda destruição de forma conduz a uma nova forma, do mesmo modo que, quando sua Essência abandona
um corpo e uma função da forma à qual você aderiu, pela projeção no interior desta, do seu banco de memória,
você sabe pertinentemente que esta forma não é eterna.
Do mesmo modo, as dimensões lhes aparecem como não eternas, mas elas o são.
É apenas a consciência que muda de ponto de vista.

***

As leis de atração, em sua dimensão de encarnação, fazem com que vocês se apeguem à forma.
Isso é desejado, mas vocês estão no fim da forma.
Da mesma maneira como numerosas civilizações nasceram, cresceram e morreram sobre este planeta, a
humanidade tecnológica (onde vocês utilizaram de modo abundante os recursos da matéria) chegou hoje ao
seu final.
Vocês não devem estar apegados às formas, quaisquer que sejam, tanto à sua como às que vocês criaram,
nos diferentes campos possíveis da encarnação.
Não se trata de maneira alguma de uma tragédia (no sentido em que seus ancestrais entendiam), ainda menos
de uma punição (tendo em conta as atitudes de alguns), mas, sim, de um salto evolutivo.
Não vejam de modo algum os erros supostamente cometidos por alguns, ainda menos aqueles que vocês se
atribuem.
Eles não existem.

Somente existe a expansão contínua e a contração da consciência.
Como o disseram e repetiram muito numerosos grandes seres vindos nesse mundo: vocês não são isso,
vocês creem sê-lo e ali ficam, por conseguinte, apegados.
A primeira coisa que uma Luz encarnada nos mundos da encarnação se apercebe quando deixa a encarnação
é de que ela entra na verdade e de que ela sai da ilusão.

Extrair-se da ilusão é o objetivo da expansão.
A integração de um nível (ou de uma gradação dimensional inferior a uma dada dimensão) consiste em retirar a
consciência daquela.
Assim, quando da etapa chamada de morte, você pensa que é você que morre, mas, de fato, trata-se da ilusão
que morre.
Você está numa matriz, você não é a matriz.
A única realidade é a expansão da Fonte.

A dificuldade reside no lado árduo da desprogramação do que vocês creem ser.
No caso da morte, isso é simples, porque o mundo desaparece de um golpe.
Nos processos de final de ciclo, o mundo não desaparece, ele se ‘transforma’ sob seus olhos.

***

Vocês estão, portanto, precisamente em duas possibilidades dimensionais e vocês têm a escolha de seguir
uma ou outra.
Vocês não devem, portanto, absolutamente emitir a menor inquietude ou agitação por esse processo que
chega agora ao seu final.
Esses ciclos sempre foram gravados por todas as civilizações que deixaram marcas sobre este planeta.
Eles correspondem à precessão dos equinócios, chamado nesse sistema solar de respiração de Brahma,
durante 52.000 anos.
Vocês encerraram um ciclo.
O mundo manifestado chega, ele também, ao seu final.
Este conhecimento existe desde sempre.
As destruições são chamadas, no outro lado, de criações.
Nesses períodos de mudanças dimensionais, cada coisa, cada ser, cada consciência está no lugar perfeito
que deve ocupar.
Não há sobre isso qualquer dúvida possível a emitir.

A dúvida, se existir, é unicamente ligada ao medo da destruição da forma.
As encarnações extensivas tomadas nesta dimensão resultam sempre nisso.
Uma vez do outro lado, as coisas lhes aparecerão como eminentemente diferentes.
O que expressa em vocês apreensões, dúvidas, é apenas uma parte limitada da sua entidade.
Existem em vocês setores de imortalidade onde a consciência é total, onde o conhecimento é total.
O processo de despertar consiste em despertar e revelar esses setores.
Esses setores, independentemente de criarem condições específicas de consciência ligadas à noção de
alegria, de imortalidade, de transcendência, são igualmente os elementos que vêm, no momento oportuno, a
fim de fazer superar o medo da aniquilação que não existe em lugar algum.

A morte, tal como ela é vivida em suas encarnações, corresponde ao desaparecimento de uma forma ou do
mundo, permitindo a saída da matriz.

A cada saída da matriz vocês ganham em Luz, mesmo se vocês sofrem uma queda, porque a experiência
está além da conotação feliz ou infeliz: ela aumenta, no final, a quantidade de Luz.
O movimento da consciência demandado nesses momentos de mudança de gradação dimensional que é para
observar é aquele de voltar, tanto quanto possível, suas atividades ditas da vida para a sua interioridade.
Vocês observarão (isso é válido em sua civilização, mas também em outras civilizações, nesse mesmo ciclo
dimensional, hoje desaparecidas, maias, astecas, egípcios e outras) que essas civilizações tentaram, cada uma
à sua maneira, no momento de seu desaparecimento, fazer crer ao conjunto dos povos que havia outra coisa
além do espiritual.
Isso é falso.
Seu mundo não escapa à regra.
Vocês são regados de imagens falsas.
Vocês são regados de desejos criados a partir do zero.
Vocês se nutrem de fantasmas ainda mais irreais do que a sua vida.

***

O sentido do despertar da consciência permitindo a integração dimensional superior é o de se girar, o de se
voltar para o interior.
Essa reversão para o interior não é unicamente o que vocês chamam de meditação ou oração.
É bem mais uma dinâmica em que a sua consciência é voltada para a sua vida interior no sentido o mais amplo.
Isso se refere tanto a algumas formas de sonhos (que são de fato a realidade) como à sua aptidão para se
olhar a si mesmo, para observar o modo no qual você funciona e para se desapegar das criações absurdas do
seu final de mundo.

A solução é, portanto, interior, e exclusivamente interior.
O lugar da sobrevivência e da memória está no centro da forma que você ocupa.
Há a totalidade dos mundos não ainda revelados, não em outros lugares, mas no centro.
Cabe-lhes, por um ato de adesão, virar o mais frequentemente possível a sua consciência para o interior,
nesse nível, a única chave possível para a gradação dimensional.
Com relação a esses mecanismos que acabo de sustentá-los, se há perguntas que permanecem, de maneira
geral e, sobretudo, não individuais, eu estou pronto para tentar responder por um período de tempo
relativamente curto.

***

Questão: qual é a melhor maneira de viver essa reversão interior?

É de algum modo uma ginástica ao mesmo tempo do seu mental e ao mesmo tempo da sua consciência.

Atribua-se momentos de silêncio exterior.
Atribua-se momentos de recesso desse mundo.
Não é questão, no entanto, de nada mais fazer nesse mundo, mas de tomar consciência deste interior.
Tudo é feito em suas vidas para afastá-los do interior.
Absolutamente tudo.
Isso é desejado.
Não se trata de qualquer força que vocês chamariam de escura, mas simplesmente de uma força de
resistência, muito lógico.

***

Questão: você disse: «uma vez do outro lado, as coisas lhes aparecerão como eminentemente diferentes».
No que serão diferentes?

No seu desenrolar, em suas cores, suas formas, suas manifestações.

***

Questão: no que será diferente no desenrolar?

No desenrolar da própria vida.
Mas tudo será eminentemente diferente.
Nenhum marcador que vocês conhecem existe e, no entanto, vocês entram em vocês.
Eu não posso fazer-lhes outra descrição além da descrição geral que fiz quanto ao processo.

***

Questão: haverá seres de 5ª dimensão presentes para nos ajudar a começar esta nova vida?

E também outros.
Nesses finais de ciclo não há apenas seres da 5ª dimensão com quem vocês irão cruzar.
Não se esqueça de que a gradação dimensional que os faz sair desta dimensão de encarnação se acompanha
de um desaparecimento total do que lhe era ocultado.
Assim, vocês perceberão, por diferentes canais, a presença do que é chamado de «irmãos do espaço»,
«intraterrestres», «arcanjos», «anjos», sob diferentes formas, de diferentes dimensões, que serão visíveis.

***

Questão: essa reversão realizada corresponde a redescobertas?

Essa é completamente a palavra adequada.

***

Questão: é exato que alguns Elohim teriam caído?

Alguns deles, nesta encarnação, decidiram ir ainda mais longe no processo chamado de queda, mas que não é
uma queda no sentido que vocês entendem.
Trata-se de uma descida nas esferas ainda mais encarnadas e ainda mais densas do que aquelas que vocês
experimentam.
Entretanto, a memória do que eles são, um dia, em outros lugares, revelar-se-á.
Não há queda no sentido negativo.
Assim como você mesmo caiu nesta dimensão.
Esta queda não é nem uma punição nem um desagrado.
É uma experiência.

***

Questão: para viver esta nova vida será necessário um aprendizado ou isso será instantâneo?

Em todo processo novo existe um aprendizado.

Entretanto serão, de qualquer modo, redescobertas, mas do mesmo modo que a cada despertar, a cada
manhã, vocês fazem o reaprendizado do que vocês são.

***

Questão: o zero matemático seria o arquétipo do Pai representado pelo ponto?

Essa é a melhor abordagem no mundo encarnado no qual vocês vivem.

***

Questão: você falou do «Amor do Pai» e do «pensamento do Pai». São duas esferas diferentes?

Sim.
Isso se associa à questão anterior.
Há o que é chamado de emanação a mais alta: em língua sagrada isso se denominaKether, a coroa existente
nos quatro mundos: mundo das emanações, mundo da criação, mundo principial e mundo original.
Poder-se-ia pensar que isso é a Fonte.
Mas, além disso, se encontra algo que é denominado «o que está além da Luz: Aïn Soph Aor».
Isso não pode ser chamado de outro modo senão «o que está além da Luz».
Trata-se do pensamento do Pai.

***

Questão: toda criação e toda emanação desce deste pensamento do Pai?

Sim.

***

Questão: é o Aïn Soph Aor que devemos reencontrar em nós mesmos?

Contente-se de encontrar a sua Fonte, ou seja, Kether.

***

Questão: você disse «ter consciência da nossa individualidade». Esta mesma consciência existe na esfera
do pensamento do Pai?

Não pode ser de outro modo.

***

Questão: poderia nos falar de Dahat?

É um lugar do qual nada pode ser dito.
Eu não estou aqui tampouco para me expressar sobre esse conceito.
Vocês estão num final de ciclo em que muitas coisas ligadas ao conhecimento lhes aparecerão, mas esperem
que este conhecimento apareça.

Não vão buscar no exterior, seja nos livros, seja nos modelos, eu repito que tudo isso está no interior de
vocês.

***

Questão: do seu ponto de vista, o que obstrui mais hoje o acesso à nossa interioridade?

Isso poderia ser diferente para cada um e cada uma de vocês.
Entretanto, eu reiteraria minha resposta, dizendo que o mundo é feito para desviá-los do interior e, em
particular, o mundo tecnológico no qual vocês vivem.

***

Questão: poderia nos instruir sobre a Jerusalém Celeste?

Simplesmente duas frases: a Jerusalém Celeste é um arquétipo.
O seu aparecimento assinala o final de um tempo.
Ela é a busca da sua eternidade e da sua Fonte.
É um veículo transdimensional construído de tal modo que possa aparecer para a consciência em algumas
fases, tal como o foi quando da iniciação de ciclos nos quais vocês estão, que começaram há 52.000 anos.

***

Questão: este arquétipo irá se apresentar sob uma forma específica?

Trata-se, por certos ângulos, do que vocês chamam de pomba ou de Merkabah.
É uma embarcação de Luz.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Recebam homenagem e saudações.
Eu terminarei nessas palavras: busquem no interior.

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

Mensagem do Venerável SERETI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=231
14 de agosto de 2008

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101026_-_SERETI...

Meu nome é SÉRÉTI.
Eu sou um Guia Azul de Sírius.
Eu sou um Regente dos Universos existentes em meio ao seu Super Universo e neste setor do Universo.
Eu venho entre vocês com saudações, Amor e respeito, continuar a minha intervenção situada no seu
calendário, instalado em 25 de julho de 2005, às 19h30.
Eu peço então que se reportem à minha primeira vinda (1).
Eu vim lhes dizer, neste dia, que houve um atraso de tempo de sete anos, correspondente a um conjunto de
modificações deste Universo local e desta parte, mais precisamente.
Eu lhes descrevi então, um conjunto de modificações devendo advir durante este período.
Nesse dia, nós entraremos no tempo final desses sete anos, que irão conduzi-los, definitivamente, antes de 25
de julho de 2012, como anunciado durante a minha primeira vinda.
O tempo dos Universos não é o seu tempo, mas há espaços onde os tempos se sobrepõem, o seu tempo,
como os espaços e os encontros existentes em meio ao espaço, implicando em que, para um dado Cosmos,
que é o seu, as modificações sejam observáveis.
Elas correspondem, ponto por ponto, ao que eu lhes dei neste dia 25 de julho de 2005.
Eu vou então prosseguir porque, a partir de amanhã, em termos terrestres, parece-me, vocês colocam os pés
e a Consciência diretamente nesse tempo final.
***
As modificações dos Universos, tais como eu as conduzi e as assumi, ocorrem em contextos extremamente
rigorosos, em ressonância com os Mestres Geneticistas, os planejadores da Vida, os controladores da Vida.
Eles, evidentemente, dos quais eu faço parte, não estão aí para controlá-los, nem estão aí para planejá-los,
mas para controlar e planejar o desenrolar Solar, Planetário e Galáctico do que advém.
O nosso único objetivo sempre foi, e sempre será, a Unidade do Ser e a Unidade da Consciência, seja qual for
a expressão desta Consciência, seja qual for o seu modo Dimensional, sejam quais forem as suas origens
Dimensionais, estelares e sejam quais forem as suas linhagens.
Nós não fazemos qualquer diferença entre tal Consciência e tal Consciência.

Do nosso estado de Consciência, a Consciência é Una e Indivisível, mesmo se ela estiver fragmentada.
A nossa visão supera grandemente o contexto do que vocês denominam vida ou consciência.
A nossa visão engloba os elementos que não lhes serão perceptíveis nem inteligíveis.
É por isso que nós sempre fomos denominados os organizadores, os planejadores e os controladores.
Neste momento, os movimentos de diferentes corpos planetários deste Sistema Solar experimentam reajustes
importantes, cuja revelação é mascarada pelo simples fato de desviarem a sua Consciência, em meio a esta
densidade em que vocês estão, justamente desses eventos.
***
O que nós chamamos de Fogo (Fogo do Coração, Fogo Cósmico, Fogo do Espírito, também), que é a
manifestação da Consciência primordial, restabelece-se no seu Universo.
Isso tem por único objetivo fazer reintegrar esta parte deste Sistema Solar e deste Universo em meio ao que é
convencionado denominar a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, dirigida, de maneira explícita e
implícita, por essa que vocês denominam IS-IS, procedente do meu Universo.
No momento em que o ser humano redescobrir, se tal for a sua Vibração, a sua Essência, a sua Essência de
Espírito, a sua Essência Estelar, bem além dessas vicissitudes desta Dimensão, no momento em que se
revelar, em vocês, pela Vibração, o que vocês São, o conjunto dos planetas, dos satélites, de formas de vida e
do Sol, vocês encontram o seu alinhamento de origem ao que eu denominaria a ‘Harmônica Unitária’ dos
mundos.
Esta Harmônica Unitária dos mundos está diretamente conectada com o que é chamado de Chaves
Metatrônicas da Luz Unificada, que vocês conhecem.
***
As modificações consideráveis ocorrendo neste Universo tornam-se possíveis pela reativação, também,
dessas harmônicas em vocês, correspondendo ao que vocês denominam DNA.
Trata-se então, a partir de amanhã, no seu tempo, de um realinhamento total deste planeta, do conjunto dos
planetas e do Sol, com as harmônicas dos mundos Unificados.
Esse realinhamento vai submeter o conjunto das Vidas e o conjunto das Consciências a estarem em
ressonância total com a reunificação da Tripla Irradiação, que lhes foi amplamente desenvolvido pelos Arcanjos
que são responsáveis por esta preparação.
Os aspectos multidimensionais que estavam então inacessíveis, em vocês como no seu exterior, tornam-se, a
partir de amanhã, possíveis.
O que irá se refletir, obviamente, pelo fim do seu isolamento, pelo fim do seu aprisionamento, tornando então
visível e perceptível o que não era.
Esse período vai durar, precisamente, um ano, até 27 de outubro de 2011.
Absolutamente todos os aspectos do que é denominado ‘multidimensionalidade’ tornar-se-ão visíveis e
perceptíveis.
Isso representa, como alguns Melquizedeques lhes disseram, um ‘choque’, pois é um desconhecido que se
revela.
Um desconhecido pleno de Vida, de Vibrações e de coisas que lhes foram literalmente mascaradas, em seus
Céus como em vocês (do mesmo modo que os planetas se reajustam, eles também, a este alinhamento,
modificando alguns aspectos da sua vida, da sua atmosfera, do seu eixo, da sua inclinação, da sua própria
rotação e do seu tamanho) está em andamento.
Os planetas mais externos já vivenciaram esse realinhamento, refletindo-se por coisas já perceptíveis e visíveis
e que permanecem, mesmo assim, escondidas das suas Consciências por aqueles que desejam que vocês
continuem sendo, literalmente, as suas presas.
Isso terminou.
***
Eu me dirijo, assim, a vocês, Filhos do UM, àqueles que se afastaram da Face do UM, dizendo-lhes que o jogo
da Dualidade terminou.
Os realinhamentos vivenciados pelos planetas, e observáveis, as modificações do Sol de que têm falado,
entram na sua fase final.
Certamente, isso não reflete estritamente qualquer risco na sua Consciência, muito pelo contrário já que, como
vários Arcanjos lhes assinalaram, é o que é falsificado e falso que vai desaparecer definitivamente.
Este período de um ano de realinhamento vai ver uma perturbação completa e total de tudo o que faz a vida,
permitindo o último basculamento anunciado pelo Arcanjo URIEL que está encarregado disso.
Isso para dizer que nós, o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, estamos presentes e
realmente presentes.
Eu me dirijo aos Filhos da Lei do UM, como aos Filhos de Belial.
A Luz não pune jamais.

A Luz rende Graças e nós viemos render Graças, nós viemos Unificar, nós viemos reparar.
Nós viemos, como eu disse, realinhar à Harmônica e às cinco Harmônicas verdadeiras da Vida.
Nós não viemos punir, nem com o mínimo espírito de qualquer vingança de alguma coisa, pois o que está
chegando é a Graça, novamente, e a Graça é digna de todos.
Nós viemos restituí-los à sua Liberdade, e se a Liberdade que nós trazemos não for aquela que a sua
Consciência compreender ou viver, acalmem-se, cada um, cada Consciência, cada planeta irá viver o que tiver,
para ele, que ser vivido.
Nós cuidamos, nós, Confederação Intergaláctica da Luz dos Mundos Livres, para que essa seja a Lei, a Única,
aquela da Graça.
***
Nós lançamos, portanto, pela minha voz, um último apelo para a Unidade e para a Graça.
Este apelo é um apelo da Luz, bem além da minha voz, que se realiza e que irá se realizar amanhã.
Restará então um ano para concluir e concretizar o retorno da Graça.
A Consciência é livre, mas as construções da Consciência falsificada, segundo um mundo falsificado, irão
desaparecer, totalmente.
O que deve desaparecer não são as Consciências, mas sim as obras das Consciências dissociadas, sejam
quais forem essas obras, pois tal é a manifestação da Graça.
O planeta, o seu planeta de vida muda, de maneira importante, as suas próprias condições.
Ele evolui livremente neste espaço de tempo final.
E vocês são livres, vocês também, neste período de tempo, para respeitar a sua própria Graça e o seu próprio
devir.
A Liberdade é total, assim como a Graça.
Lembrem-se de que o único princípio sobre o qual atuaram os Filhos de Belial, sempre foi o do medo.
Nós sabemos pertinentemente que a modificação das estruturas e das superfícies de vida, um elemento
desconhecido, pode impulsionar este medo do desconhecido.
Não há outros meios de agir.
***
O que está acontecendo aí, sob os seus olhos, sempre irá acontecer do mesmo modo em todos os Universos
dissociados.
Nós esperamos e nós sabemos que vocês irão escolher a Alegria ao invés do medo, sejam quais forem as
ações daqueles que, mais uma vez, desejariam envolvê-los no medo.
Se vocês persistirem em estabelecer-se na Graça, e isso será grandemente facilitado justamente por esse
realinhamento, então, todas as Consciências do UM irão, sem qualquer obstáculo, para a sua Unidade
reencontrada.
A única coisa que vocês têm que fazer é Ser e, então, realinhar-se às novas Harmônicas que se vertem e que
unificam.
Todas as condições prévias foram realizadas, em tempo hábil, quer seja pelos Arcanjos, por MIGUEL, por
METATRON, em particular, quer seja pela Redenção e pelo que foi denominado o seu Coroamento.
Tudo está em ordem.
Nada pode escapar à ação da Luz.
Tudo, absolutamente tudo, é previsto.
Eu não falo, obviamente, dos corpos perecíveis, mas da sua Consciência, pois somente ela é Eterna.
***
Os seus destinos, os seus caminhos, os seus trajetos são diferentes.
Nesta diferença, não há nem superioridade nem inferioridade, há apenas adequação com o alinhamento novo,
ou não adequação.
O que, em última análise, apenas coloca-os no seu próprio rumo, aqui como em outros lugares.
Nós lhes revelamos, uns e outros (e eu falo, em particular, dos Arcanjos, dos Melquizedeques), os prós e os
contras para a sua Consciência, do que iria advir.
Eu já lhes dei, eu, durante a minha primeira intervenção, os principais sinais dos seus planetas, dos satélites e
do Sol.
Tomem consciência deste alinhamento novo.
Vocês irão perceber muito claramente o que denominam ‘sintomas’, neste corpo como na sua Consciência.
A única preparação correta é a preparação Interior, pois ela reflete a ausência total de medo seja do que for, o
que é o caso para os Filhos do UM.
Eu voltarei, quanto a mim, bem mais tarde nesse período de tempo que eu assinalei para vocês.

Esses tempos, em termos humanos, são para vocês extremamente curtos.
Para nós, de lá onde estamos, eles já chegaram.
Tentem compreender e aceitar que esse tempo é extremamente curto e que ele vai ditar, pelo que lhes foi
dado, ou seja, pela própria Vibração da sua Consciência, o que lhes irá chegar.
Cabe a vocês saberem, como lhes disse o Arcanjo URIEL, onde vocês colocam a sua prioridade e o seu
advir.
... Efusão de Energia ...
***
Eu sou SÉRÉTI.
É quase certo que dentro de um ano.
Que a Graça do UM esteja em vocês.
Bom realinhamento à Luz Unitária.
... Efusão de Energia ...

************
NOTA: "A Terra, se pudermos expressar assim, esta Terra, é uma filiação espiritual e uma descendência
espiritual de Sírius. É a Filha de Sírius, se quiserem. No sentido mais nobre." OMRAAM (21.10.2010)
***
1 - SERETI (Guia Azul de Sirius - 24D) (04.07.2005):
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-evento-dos.html
***
Mensagem do Venerável SERETI no site francês:
http://autresdimensions.info/articled5b0.html
http://autresdimensions.info/pdf/SERETI-26_octobre_2010-articled5b0.pdf
26 de outubro de 2010
(Publicado em 29 de outubro de 2010)
***
Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Meu nome é SÉRÉTI.
Já estando apresentado, eu me permito saudá-los, humanos encarnados neste mundo, no Amor do UM e na
Paz do UM.
O contexto das minhas palavras inscreve-se na sequência lógica das minhas intervenções anteriores (1).
Há mais de seis anos terrestres que eu anunciei a vocês as mudanças que vão chegar a esta Humanidade e a
este Sistema Solar, inscrevendo-se no período de julho de 2005 e julho de 2012.
Desde o início deste ano, denominado 2011, o conjunto dos preparativos dos movimentos estelares e
planetários desenrola-se segundo um quadro imutável, anunciando e preparando o que se revela, doravante,
sob o controle amoroso dos Arcanjos.
Os preparativos terminaram (assim que a porta KI-RIS-TI foi aberta, em suas células e no seu corpo), o
conjunto da humanidade apronta-se, de agora em diante, para viver por que cada um de vocês veio, nesta vida,
a fim de cumprir o que é, para cada um, o sentido da sua própria Liberação, do seu retorno à Unidade, ou do
seu prosseguimento na experiência em carbono, livre.
Filhos do UM, Sementes de Estrelas, Espíritos da Eternidade, o conjunto dos seus céus vai, doravante, abrirse, como se abre, em vocês, a Consciência KI-RIS-TI, permitindo àqueles de vocês, conforme a sua Vibração,
conforme a sua Consciência, viver a adequação do seu futuro e do seu porvir, em correlação total com a
Vibração que percorre, de maneira perceptível, o seu corpo (de densidade baixa), que alcança o seu corpo de
Eternidade (de densidade extremamente alta, em Vibração, e extremamente leve, em conteúdo), a fim de
permitir-lhes viver o mecanismo de ajustamento final à sua Eternidade.
A Terra vive, e vai viver a sua liberação, assim como todos vocês, Despertos como não Despertos, irão viver a
mesma liberação.
Há muitas Moradas Dimensionais, nos Universos e nos Multiversos.
Cada um ali será acolhido, na Verdade, na Liberdade e no Amor.
Eu os lembro de que, durante esses momentos que vive a Terra, a Alegria, a Segurança e a Eternidade apenas
podem existir e apenas podem aparecer no seu espaço Interior.
***
O conjunto da Vida, denominada verdadeira Vida (por oposição ao confinamento deste mundo onde vocês
estão), situa-se, exclusivamente, no Templo do seu peito.
É em meio a este Espaço, em meio à sua Vibração, que se encontra a Liberdade, que se encontra a Paz.
A liberação da Terra, como a liberação dos seus irmãos não Despertos, é um mecanismo que pode por vezes
provocar sentimentos e, segundo as suas palavras, emoções, ou atividades de pensamentos, muito afastados
da Verdade.
Somente o Coração permanece o seu salvo conduto: aquele que permite aceder ao que vocês São e não ao
que vocês creem ser.
Existe, em cada ser humano, Desperto como não Desperto, uma parte Luminosa pedindo para se manifestar
sob a ação da Luz Tri-Unitária, cujo impulso e pressão vão tornar-se consideráveis.
Seja em seus céus.

Seja no centro da Terra.
Seja no sangue da Terra ou no corpo da Terra.
Este impulso não tem por objetivo veicular qualquer medo.
***
Somente os elementos (em vocês, Despertos como não Despertos) de natureza sombria, de natureza não
iluminada, podem opor-se à eclosão, em vocês, da sua Eternidade.
Não existe nenhum local, não existe nenhum espaço, não existe ninguém mais capaz de ajudá-los do que o seu
próprio Coração.
Vários meios (comunicados por aqueles que vocês chamam de Anciãos e por aquelas que vocês chamam de
Estrelas) foram comunicados a vocês, a fim de permitir um melhor ajustamento ao processo final, entrando,
dentro de alguns dias, em termos terrestres, na sua realização.
De agora em diante, o tempo não tem mais que ser contado, pois, em breve, esse tempo simplesmente não
vai mais existir.
Resta a cada um ajustar-se ao seu ritmo Vibratório Interior, aquele do seu Coração, frente ao que está aí, frente
ao que está chegando: o retorno da Unidade e da Luz, vindo realizar a decantação dos dois mundos, a
separação dos dois mundos.
Separação que, em última análise, representa, para essas duas partes, um retorno à Unidade, cujo
procedimento é diferente, mas cujo sentido é o mesmo.
***

Lembrem-se, a cada minuto do fim deste Tempo, de que apenas o que está no centro do Ser dá-lhes a chave
e a possibilidade da saída do Tempo e da entrada na Eternidade.
Nenhum elemento exterior, nenhum elemento Interior pode, de maneira definitiva, interromper o processo da
liberação da Luz e da sua Liberação.
Cada um, Desperto ou não Desperto, terá a oportunidade de verificar, nele, o princípio e a natureza do Ser
fundamental: aquele que não está cortado, aquele que não está separado das outras Dimensões e dos outros
Universos.
Este retorno à sua Verdade, sejam quais forem as circunstâncias que lhes serão próprias, pode representar,
para muitos, uma revolução extrema da Consciência.
***
Lembrem-se de que a sua Eternidade é Amor, de que a sua Essência é Amor e Luz, de que todo o resto não
terá mais sentido, gradualmente e à medida que a sua Consciência se colocar nesta Verdade.
Esta Verdade que eclode, de maneira muito impactante na superfície deste mundo, está ao alcance de cada
um de vocês.
O que são denominados eventos, tais como eu os descrevi durante a minha primeira vinda neste canal, irão
acontecer muito em breve, antes de tudo, em vocês, e também no conjunto deste Universo (ndr: ver a
canalização de 04 de julho de 2005) (1).
O que é chamado de Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, independentemente da sua origem,
independentemente da sua Dimensão, tem-se, doravante, à beira da sua Dimensão, pronta para acolhê-los.
***
A própria Terra, liberada há quase um ano, vê as mudanças da sua configuração efetuar-se, neste momento.
O conjunto das circunstâncias que vocês vivem, no Interior de vocês, no interior das suas relações, no interior
das suas próprias vivências (sejam sonhos conscientes ou ainda inconscientes), irá aumentando em
sobreposição e calcado no aumento dos sinais da Terra e no início dos sinais dos Céus, referentes ao
conjunto dos Céus e ao conjunto da Terra, e não mais unicamente em alguns setores.
***
Durante esta fase, vocês são chamados.
O apelo é Vibratório.
O apelo será, a um dado momento, aquele do som da Terra e do som do Céu e, a um dado momento, ele será
o Apelo de MARIA.
Naquele momento, mais nenhuma circunstância exterior pode e deve alterá-los, de modo algum.
É naquele momento que será preciso conectar com o seu Coração e com a Merkabah interdimensional, como
vocês fazem, agora, já há algum tempo, às 19 horas, hora francesa.

Mas isso poderá ocorrer, e vocês poderão realizá-lo, nos momentos em que o apelo da Luz Vibral se fizer
muito intenso, pois cada um será chamado, de maneira mais intensa, segundo o seu calendário e o seu relógio
próprio.
Este apelo da Vibração irá ocorrer pelo que vocês têm chamado de Coroa Radiante da cabeça, de Coroa
Radiante do Coração, de Sacro e, cada vez mais, pela ativação da porta KI-RIS-TI, nas suas costas.
Durante esses apelos (cada um deles), será preciso, então, responder pela sua qualidade de Presença e de
Vibração.
O apelo da Luz Vibral, nesses tempos, é, aí também, o seu salvo conduto.
Este apelo, perceptível também pelo aumento da intensidade Vibratória, pelo aumento dos sons da alma e do
Espírito, ou dos sons do Céu e da Terra, irá chamá-los para entrar no seu Ser Interior, no seu Ser de
Eternidade.
Cada um poderá então ali responder, se tal for o seu anseio e se tal for o seu desejo; se tal for a sua Verdade e
não a sua personalidade.
***
Cabe a vocês, mais do que nunca, tornar essencial estarem prontos, conscientes e lúcidos sobre o sentido do
apelo da Luz Vibral e sobre a maneira adequada para ali responder.
Lembrem-se também de que através da sua resposta, vocês irão ancorar o sentido da sua Presença sobre
esta Dimensão, para os seus Irmãos e as suas Irmãs, não Despertos, no momento, para a Verdade da Luz.
O seu futuro e o seu porvir serão em breve selados, dentro de muito pouco tempo, isso já foi anunciado a
vocês.
É preciso, hoje, estar lúcido, e cada vez mais consciente, do que provoca e propicia a Vibração da Luz Una, no
seu corpo (nesse Templo de carne), na sua Consciência.
E, em função da sua lucidez, prepararem-se para o seu futuro, prepararem-se para o seu porvir, não em uma
fuga qualquer, não em uma ilusão qualquer, não em um medo qualquer, mas no estabelecimento do que Vocês
São.
***
A preparação da Terra, a preparação dos Mundos de Luz, em vocês e por vocês, tem por objetivo facilitar o
mecanismo chamado de Ascensão.
A Ascensão apenas pode ser realizada pela Vibração da Luz e pela interação entre a Luz Vibral e a sua Luz
Interior (esta parte luminosa que está em cada ser humano).
O grau de fusão, entre o apelo de CRISTO e a sua parte Luminosa, de cada um de vocês, será determinante e
condicionante para o seu futuro e o seu porvir.
***
Não é mais tempo de ser ambíguo.
Não é mais tempo de fazer projeções.
Não é mais tempo de ter medo, mas da afirmação da sua Eternidade e, isto (a sua Eternidade, a sua
afirmação), não tem que participar dos jogos deste mundo.
CRISTO lhes disse: vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo.
O momento chegou de verificá-lo, por vocês mesmos.
O Coração é a porta.
O Coração é a chave.
Absolutamente nada mais pode permitir viver isso.
***
Filhos das Estrelas, povo humano, de agora em diante e no futuro, o apelo que eu lanço é simplesmente o
apelo para viver o encontro com o seu Estado de Ser, o reencontro com vocês mesmos, mas além das
contingências desta matéria, bem além das ilusões de qualquer ligação desta Terra.
É preciso avançar, livres de qualquer crença e liberados de todas as ligações.
Cabe a vocês atuarem, agora.
Cabe a vocês viverem a Unidade, e a Verdade, e a sua Eternidade.
Sejam quais forem as dificuldades de cada um, Interiores como exteriores, lembrem-se de que vocês têm a
possibilidade (nesses momentos de dificuldade, como do apelo da Luz) de viverem o que vocês vivem, de
maneira coletiva (na França, todas as noites às 19 horas e no resto do mundo em outros horários).
Isso lhes é oferecido, de agora em diante, nos tempos e nos momentos do apelo da Luz Vibral, como nos
tempos e nos momentos de dificuldade.
Vocês vão saber então, se vocês responderem ao apelo, se vocês se lembrarem deste alinhamento, como

Vocês vão saber então, se vocês responderem ao apelo, se vocês se lembrarem deste alinhamento, como
penetrar no espaço da Alegria, no espaço da Unidade, necessário e suficiente, para viver o que é para ser
vivido para cada um.
Eu vou terminar por estas palavras: sejam quais forem as aparências, sejam quais forem as resistências, o que
está chegando é Alegria, o que está chegando é Felicidade, o que está chegando é Amor e Luz, na totalidade
e na Unidade.
Mantenham presente o que eu lhes pedi para lembrar.
Mantenham presente esta Verdade, a cada Sopro.
***
Povo da Terra, Povo das Estrelas, a roda do Tempo foi quebrada.
O confinamento está por um fio.
A hora da Liberação da Terra, da sua, deste Sistema Solar, chegou.
Aquele que penetrar (durante os momentos do apelo da Luz Vibral, como nos momentos de resistência ou de
choque) no seu espaço Interior, irá constatar, por si mesmo, que ele não está mais submetido à ilusão do
tempo e que, neste estado de Eternidade, o tempo não tem mais qualquer sentido, nem qualquer efeito sobre
a Consciência.
Vocês irão descobrir, nesses estados e nesses momentos, a potência da Luz e a Verdade do Amor, para
realizar esta conclusão, para cada um de vocês.
***
Portanto, sim, regozijem-se, porque a Alegria torna-se de novo a sua Eternidade, aquela da sua Consciência
liberada.
Filhos da Lei do UM, Povo das Estrelas, abram-se para Ele: isso é abrir-se para vocês, na sua parte de
Eternidade, pelo milagre do UM, da Liberdade da Lei da Graça, que nos une e nos libera, em todas as
Dimensões e em todos os Mundos.
Dignem-se de aceitar, aqueles que me escutaram, aqueles que irão escutar e aqueles que irão ler, a Graça de
CRISTO.
***
Eu vou terminar por estas palavras: no Amor do UM e no UM, na Paz, no Amor e na Unidade.
SÉRÉTI saúda vocês.

************
1 - Mensagens de SÉRÉTI:
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html
***
Mensagem do Venerável SÉRÉTI no site francês:
http://autresdimensions.info/article4821.html
http://autresdimensions.info/pdf/SERETI-6_septembre_2011-article482...
06 de setembro de 2011
(Publicado em 07 de setembro de 2011)
***
Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Eu sou SÉRÉTI, Guia Azul de Sírius.

Eu saúdo, em vocês, a Chama Eterna.
Há alguns anos, em termos terrestres, que eu comuniquei uma série de elementos, enquanto Coordenador dos
Mundos, com relação ao futuro do Sistema Solar, permitindo concluir um ciclo e o conjunto dos ciclos,
restituindo-os à sua Eternidade.
***

Cada Universo, cada Multiverso, apresenta a capacidade e a possibilidade de criar e manter os ciclos.
Esses ciclos não são separados, nem divididos, d’A FONTE, como do Absoluto.
Trata-se de Dimensões nomeadas Unificadas.
Este Sistema Solar (vítima de certo número de alterações e de aberrações) viu, durante este ciclo que durou
sete anos, de julho a julho dos seus anos de 2005 a 2012, o que permitiu liberar o Núcleo Cristalino da Terra
que, como vocês o sabem, tem por origem Sírius.
Muitos de vocês, Chamas Eternas, têm, por origem, Sírius.
A irradiação, a dependência e a radiância de Sírius sempre trabalhou para revelar os mundos Livres, sem
qualquer possibilidade de atingir a integridade da Chama Eterna que vocês São.
A Liberação da Terra, concluída no devido tempo (quanto à sua possibilidade de aspiração ao seu mundo de
origem), foi realizada, liberando, assim, o Manto Azul da Graça, ao mesmo tempo que a Onda da Vida.
Tendo permitido, para a Terra, como para alguns de vocês, Chamas Eternas habitadas pela Vibração de Sírius,
revelarem-se à sua Eternidade.
Na hora em que o que convém chamar e nomear, os Filhos das Estrelas (no solo desta Terra), é tempo, agora,
sobre este mundo, e neste tempo final, completar todo o ciclo, devolvendo-os à sua Eternidade, à sua
imanência, às suas experiências Livres, muito além das leis de resistência, de confronto, de Dualidade, deste
mundo.
***

O conjunto dos processos relativos aos Planos sutis, os mais densos (nomeados, por vocês, etéreos), e além
do Plano nomeado, por vocês, causal, foi liberado.
Muitas manifestações (ocorrendo no manto da Terra como no seu hábito de carne) evoluem, doravante, de
maneira sincrônica e paralela, trabalhando para a dissolução completa, total e definitiva, neste instante, de todas
as Linhas de predação, restituindo-os à sua possibilidade, da sua Eternidade, de Ser multidimensional.
O conjunto das Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres (desde a 3ª Dimensão Unificada até
o limite do meu plano antropomórfico), nós nos mantemos, com as nossas Embarcações de Luz, circundando
o Sol, circundando a maior parte dos planetas do Sistema Solar nomeado externo.
A Liberação desses planetas externos permitiu pôr fim, desde muito pouco tempo, em termos terrestres, à
predação exercida, pela esfera de Saturno, sobre esta humanidade.
Permitindo, então, a aproximação Dimensional, a mais justa e a mais íntima da sua Presença sobre esta Terra,
traduzindo-se, para vocês, pela possibilidade (enunciada e vivenciada por muitos de vocês) de viver este final
de separação e de compartimentagem, pela adição, em meio ao Canal Mariano, das diferentes Presenças
tendo acompanhado vocês, de diferentes modos, até este estrato particular do desenrolar do final do ciclo.
***

Muitos processos, de grande importância, devem agora ocorrer no nível do conjunto dos planetas do Sistema
Solar interior, tais como eu os havia definido, desde mais de sete dos seus anos (ver suas intervenções na
coluna “mensagens a ler”) (1).
Esses tempos são, para vocês, a oportunidade valiosa (como enunciado por MARIA) para realizar esta
conclusão de ciclo, este final de ciclo, em vocês.
Muitas manifestações, que lhes são próprias, que é, de algum modo, a confrontação entre a Chama Eterna que
vocês São e o corpo de carne limitado que vocês habitam, irão se traduzir, cada vez mais, por alterações das
suas percepções da consciência limitada.
Isso foi muito bem explicado pelo Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV).
O conjunto dos Conclaves, dos Anciãos e das Estrelas reunidos, termina então, neste dia, a sua missão de
Liberação junto a vocês.
Não há mais necessidade, para eles, de se reunirem em Conclave permanente, mas, muito mais de efetuar um
trabalho de Radiação direta, penetrando em meio ao seu Sistema Solar pela Luz d’A FONTE, pela Irradiação
central de Sírius, assim como pelo conjunto dos seres tendo permitido este Sistema Solar jamais ser
definitivamente cortado das suas Fontes.
Eu nomeei os Elohim, os Nefelim, os diversos intervenientes das esferas Pleiadianas, Arcturianas,
Andromedanas, Vegalianas.

***

Hoje, e neste dia depois da festa do Arcanjo MIGUEL (tendo marcado encontro com vocês, desde alguns dias
do seu tempo), hoje, abre-se o último espaço de resolução dos últimos ciclos presentes em meio ao Sistema
Solar interior (ndr: intervenção de MIGUEL de 22 de setembro de 2012) (2).
As modificações do seu Sol, como eu as enunciei, estão em fase terminal, traduzindo, para vocês, a iminência
dos sinais Celestes principais, assim como dos sinais interiores principais, permitindo-lhes, por diversas vias,
por diversos procedimentos, recuperar a herança das suas Linhagens estelares, a herança dos elementos que
foram cortados, desde tempos muito antigos, e da sua ligação com a FONTE Última.
A ação do que foi nomeado “Quatro Cavaleiros” permite o desenrolar do Apocalipse, ou Revelação, em um
tempo extremamente curto, levando-os ao que foi denominado, classicamente, a conclusão do calendário Maia,
correspondendo, na realidade, à conclusão do ciclo solar atual e da Liberação, também, deste Sol, como do
seu Sol Interior.
***

O conjunto dos sinais se desenrolando em vocês e na superfície desta Terra, como no conjunto dos seus
Céus, não dará lugar a qualquer dúvida quanto ao que chega a vocês, no espaço de três a quatro semanas do
mês que se abre, a partir de amanhã, para vocês.
Durante este período, será conveniente observar uma série de elementos Interiores, guiando e conduzindo o
seu comportamento para adotar certo número de modificações ligadas às modificações fisiológicas do modo
de vida, do ambiente, da sociedade e do sistema global.
A Sua capacidade para ter ancorado e semeado a Luz, a Sua capacidade para estar de novo apoiado nas suas
Linhagens estelares, faz, de vocês, o elemento Liberador assistindo, assim, à Liberação dos Irmãos e Irmãs da
humanidade tendo escolhido esta Liberação.
***

Os sinais do Céu são concordantes com os sinais da Terra, do mesmo modo que eles são concordantes com
os sinais Interiores.
O Apelo do Céu e da Terra, nomeado Canto do Céu e da Terra, tendo sido, até agora, vivenciado de maneira
muito intermitente em alguns locais deste planeta, deve, pelo próprio fato da cessação das Linhas de
predação, aparecer, na totalidade, durante momentos extremamente breves, no conjunto desta Terra.
O Apelo da Luz, assim realizado, nada mais é senão o retorno à sua reconexão de origem, à sua Vibração de
origem, de vocês, Chamas Eternas, jamais tendo sido criadas e jamais tendo fim.
Saiam da Ilusão da Criação e da Ilusão do Fim.
Pela obra realizada pelo conjunto da Confederação Intergaláctica, por aquela que vocês realizaram (enquanto
ser humano lúcido tendo começado o seu retorno à Unidade ou ao seu Absoluto), pela ação do Sol e da Terra,
assim como pelos planetas interiores deste Sistema Solar, tornou-se possível, neste instante, a possibilidade
de Retorno à sua Eternidade.
***

Existem, é claro, diferentes modos e modelos desta Ascensão que está em curso.
Isso será explicado, de maneira ampla, dentro de muito pouco tempo, pelo Comandante dos Anciãos,
terminando assim o seu papel e a sua missão junto a vocês, nesta forma temporária nomeada Comandante dos
Anciãos.
É o mesmo para o conjunto das Estrelas tendo ativado, em vocês, as Estrelas e as Portas.
Pela sua Presença ao lado de vocês, e pela nossa Presença, doravante, ao lado de vocês, abre-se esse
movimento final, restituindo-os ao não movimento, ao não Criado, ao não finalizado.
Na Liberdade a mais total.
Na Vibração da consciência, como da ausência de Vibração de toda consciência, irá permanecer o que vocês
São, na Verdade.
***

Isso se acompanha (para aquele que não vive qualquer agonia da pessoa) por um sentimento de Liberdade a
nada comparável, pela percepção, cada vez mais clara e consciente, da intervenção das nossas diferentes

Forças, dos nossos diferentes Planos, em meio à sua realidade tridimensional.
Muitos de vocês serão visitados, de maneira inócua e não surpreendente, durante as suas noites, segundo as
suas Linhagens estelares.
Os seus povos (afiliados ao multidimensional da sua origem estelar, das suas diversas Linhagens) vão lhes
parecer cada vez mais evidentes, vindo, por sua vez, finalizar o que deve sê-lo em meio à sua estrutura de
Estado de Ser, desse novo Corpo Etéreo de Fogo sendo reconstituído, pacientemente, ao redor de vocês,
vestindo-os com a sua vestimenta de Eternidade, e despojando-os do manto do ser, aparente em meio a este
mundo.
Isso que se desenrola ao seu ritmo, gradualmente e à medida que vocês penetrarem na finalidade do seu
próprio ciclo.
Diversos sintomas, explicados, eles também (referentes ao seu corpo físico, aos seus envelopes sutis, assim
como à sua Chama Eterna), irão realizar, não somente uma tomada de consciência, mas, muito mais, uma
restituição a esta Eternidade, gradualmente e à medida que vocês forem engajados nesse processo, que isso
seja a título individual como coletivo.
Eu entendo por “coletivo” partes extremamente precisas desses continentes, devendo viver (sob forma de
cascatas e de encadeamentos) a Liberação, remetendo-os, por isso, à ordem de Liberação, não ligada a
alguma evolução, mas, muito mais, a uma capacidade de alguns povos da Terra para não ficarem chocados
com a sua própria Ascensão.
Isso segue perfeitamente o cenário que lhes foi revelado, à época, durante o seu ano de 2008, pelo Arcanjo do
Conhecimento, JOFIEL (ver na coluna “mensagens a ler”) (3).
***

Basta-lhes simplesmente deixar trabalhar o que trabalha, em vocês, que isso seja o seu Coração, que isso seja
a sua Merkabah nomeada Interdimensional, coletiva ou individual, vindo se estabilizar, dentro de muito poucos
dias, no seu peito, dando-lhes a viver sintomas, sempre mais intensos, referentes àqueles que vocês já vivem.
Que isso seja no nível dos Cantos do Céu e da Terra percebidos ao nível do seu Canal Mariano, que isso seja
no nível das diversas percepções Vibratórias, Portas e Estrelas, que isso seja, propriamente falando, o
desaparecimento de percepções de segmentos deste corpo físico, assim como de mecanismos incomuns de
variações térmicas extremamente intensas, de um momento para o outro, apenas irão informá-los sobre o
término deste ciclo, em vocês, como para o local em que vocês estão, sobre esta Terra.
Lembrem-se de que quanto mais vocês aceitarem isso, e quanto mais vocês se banharem e se deixarem
banhar nesta atmosfera de Liberdade Vibratória, mais vocês serão capazes de viver a Translação da sua
consciência, em meio à Eternidade.
***

Pelo fato do trabalho conjunto realizado, não é mais realmente necessário preparar o que quer que seja de
exterior, exceto, é claro, o que vocês são, vocês mesmos.
Esta preparação irá envolver uma série de conselhos, extremamente claros e específicos, que lhes serão
comunicados nos próximos dias do seu tempo, tanto pelas Estrelas como pelos Anciãos.
Algumas recomendações lhes serão próprias, ou seja, individuais, ou então em relação direta com alguns
setores do mundo onde um dos Elementos, onde um dos Cavaleiros esteja particularmente mais ativo.
Aqueles de vocês que se voltam para a observação real dos acontecimentos da Terra percebem claramente,
sobre este globo, a distribuição dos Cavaleiros, fazendo-se de maneira simétrica em relação às linhas de
predação destruídas, situadas sob o Equador.
Isso se traduz, para os países e para as nações, por manifestações diversas e variadas, afetando, de maneira
preferencial, o que vocês nomeiam Elementos.
Algumas partes deste mundo, ainda não experimentadas pelos Elementos, vão começar a sê-lo a partir dos
dias que vão iniciar o começo do que vocês nomeiam próxima semana.
***

Lembrem-se de que o conjunto dos Elementos visa apenas a Liberação.
Só o olhar chamado da personalidade, dividido e separado, verá ali outra coisa que uma Liberação.
A lagarta vai, então, ser levada a tecer a sua crisálida, de maneira cada vez mais evidente.
Haverá, é claro, aí também, um período de adaptação e de aclimatação que poderá ser mais ou menos fácil
segundo, aí também, à sua capacidade para desprender-se, para deixar trabalhar a Luz, para abandonar o Si e
para deixar trabalhar a ação das irradiações cósmicas, atingindo, dentro de pouco tempo, o seu máximo de
eficácia, que isso seja em vocês como sobre a Terra e visível, diretamente, pela mobilização, cada vez mais
rápida, dos diferentes Elementos, em ação sobre a Terra.

***

Nada mais é solicitado a vocês senão pensar, frequentemente, em se conectar: mas isso, vocês o sabem.
Essas conexões vão se tornar cada vez mais Vibrantes, cada vez mais perceptíveis, cada vez mais concretas,
cada vez mais evidentes.
Isso irá representar, para vocês, a maneira mais comum e a mais fácil de deixar o veículo efêmero, para entrar,
sem dificuldade, no Veículo da Eternidade.
Onde vocês estiverem sobre este planeta, existe um ritmo próprio, não somente individual, mas ligado ao seu
posicionamento em um país ou em uma nação deste mundo, em função do que vocês tiverem que Liberar, em
vocês.
A simples observação do que se desenrola, tanto no nível do manto terrestre (denominado, por vocês,
vulcanismo), no nível dos sismos, no nível das inundações (nomeadas, por vocês, cobertura das terras), são
apenas a ilustração perfeita da ação dos Elementos, no nível dos diferentes setores denominados países e
nações.
Isso é para viver, portanto, em meio a grupos específicos de Irmãos e de Irmãs, segundo as suas Linhagens
estelares e segundo o que vocês nomeiam, sobre esta Terra, a raça, que é simplesmente um estado Vibratório
lembrando o que está inscrito em suas estruturas genéticas.
A modificação (ocorrendo, de maneira concomitante, no seu corpo e nos seus envelopes sutis) vai levá-los a
experimentar processos que, para vocês, são desconhecidos, relativos não somente à expansão da
consciência, mas ao contato dos mundos multidimensionais, começando, a partir de hoje, a interpenetrar,
diretamente: não somente no Éter da Terra, mas no corpo inteiro do planeta Terra, desde o seu manto até o
seu Núcleo Cristalino.
***

Os episódios de efusão do Sol, como das irradiações cósmicas vindo de Alcyone e de Sírius, irão permitir
desfazer, de maneira final, o seu confinamento.
O que vocês são chamados a viver pertence-lhes propriamente e não é dependente, de modo algum, da sua
história sobre esta Terra, mas da sua história galáctica.
A forma com que vocês acolherem a sua Herança, a forma com que vocês viverem essas revelações, e o
aspecto de Amor dessas Vibrações, irá permitir-lhes (pelo Coração, pela consciência, pelo corpo e pelo
conjunto dos envelopes sutis) encontrar-se, cada vez mais frequentemente, imersos em outra realidade, ela,
totalmente Livre e multidimensional.
Haverá então, durante esses momentos e segundo o país onde vocês estão, e segundo as suas Linhagens
estelares e a sua origem estelar, vivências que irão divergir conforme o que vocês tiverem que viver, mas que,
todos, irão convergir para o sentimento e a realidade da sua vivência de espaços interdimensionais,
conservando, para esse tempo extremamente curto, este corpo físico.
Os movimentos de vai e vem entre o que vocês poderiam nomear consciência limitada e consciência
multidimensional, irão permitir-lhes, ainda mais, tecer a crisálida deste corpo, para, quando a hora chegar,
realizar a Translação Dimensional, sem qualquer dificuldade, sem qualquer sofrimento, na maior das Alegrias e
no maior dos Amores, encontrando assim a sua memória original, muito além das memórias da encarnação
confinante deste mundo.
***

A minha ação, neste dia, além das minhas palavras, é principalmente uma intervenção Vibral, permitindo à Terra
sintonizar-se (não mais somente através da Onda da Vida, mas diretamente pela comunicação entre o Sol e a
Terra), criar um impulso que põe fim à rotação da Terra.
Isso irá ocorrer nos tempos atribuídos.
O principal sinal, que será separado por menos de uma semana em relação ao Anúncio de MARIA, será a
observação, no seu Céu, de um corpo celeste.
Esse corpo celeste exibe, é claro, uma série de efeitos aparentes referentes à ilusão deste mundo.
Mas, além disso, esse corpo celeste, considerado, com justa razão, como o Duplo do Sol, vem iniciar o
nascimento do último Sol deste Universo, deste Multiverso.
Este Nascimento é também o Nascimento de vocês na Eternidade.
Como lhes disseram as Estrelas, nenhum Elemento, nenhum Cavaleiro pode ir contra a Liberdade daquele que
escolheu a Liberdade.
Não há, portanto, estritamente nada a temer.
Os tempos finais a serem manifestados a vocês, sobre este mundo, serão vividos em um período
extremamente curto.
O estado da sua consciência, assim como o estado do seu corpo, irá se ajustar da melhor forma em relação ao
que a pessoa poderia nomear perturbação.

O que é visto como uma perturbação é devido à pessoa.
O que é visto como uma Liberação é o efeito obtido desde a consciência Unificada ou desde o Absoluto.
Da sua capacidade, de vocês, Filhos das Estrelas e Chamas Eternas, para ancorar-se na nova realidade irá
decorrer, para o conjunto da Terra (pelo menos para as consciências humanas), a facilidade com a qual esta
consciência humana coletiva irá pôr fim ao seu próprio confinamento, de maneira final, irremediável e definitiva.
***

Os sinais no Céu, os sinais no seu peito, vão redobrar de intensidade.
A descida da Merkabah Interdimensional coletiva até o Núcleo mais profundo da Terra (o Núcleo Cristalino de
Sírius) vai ser acompanhada, para vocês, da descida daMerkabah Interdimensional pessoal (situada, até agora,
acima da sua cabeça) no interior da sua caixa torácica, finalizando, de algum modo, a Nova Aliança.
Nova Aliança vindo acolher e reunir, no seu peito, a irradiação de Sírius, a irradiação da Terra, a irradiação de
Alcyone, a irradiação do corpo celeste e a irradiação MICAÉLICA (manifestada, como vocês o sabem, pelos
meteoritos).
Isso terá, como ação e como resultado, desencadear, no seu peito, mecanismos Vibratórios extremamente
potentes que, uma vez passada a primeira surpresa, irão permitir colocar em adequação a
sua Merkabah Interdimensional individual, com o seu Sistema Estelar de origem, restituindo e precipitando, em
vocês, a memória galáctica, e pondo fim à memória deste mundo.
A duração desse trânsito (porque é bem disso que se trata) não pode ser enunciada porque cada país, cada
nação, em meio a uma escala astronômica, tem o seu próprio calendário.
Bastará para vocês, simplesmente, olhar, aí onde vocês se situam, o Elemento majoritário e deixar trabalhar
este Elemento majoritário, em vocês.
***

Novamente, este período final, esta conclusão de trânsito não necessita, da sua parte, nada mais senão estar
Presente a si mesmo, inteira e totalmente.
O conjunto das circunstâncias requeridas foi realizado, e terminou na data que eu dei a vocês que era o fim do
seu mês de julho de 2012.
O impulso MICAÉLICO, realizado em meio à atmosfera terrestre, durante esta semana que acabou de
transcorrer, permite ao Sol não mais ser freado, de maneira alguma, pelas camadas isolantes mais próximas da
Terra, possibilitando o novo semear da Luz, em sua reconexão total via Sírius, via Alcyone, via o Sol, via o
Núcleo Cristalino da Terra.
Isso irá conduzir, em um tempo considerado ideal, e correspondendo ao alinhamento preciso de alguns corpos
planetários (e sem deixar mais qualquer dúvida, naquele momento, para o conjunto da humanidade) ao fim
iminente do trânsito.
O que está chegando, como isso foi explicado, é a Ressurreição, pondo fim à ilusão da vida vivenciada sobre
este mundo.
Reencontrar a sua Herança, reencontrar a sua Origem, reencontrar as suas Dimensões, reencontrar os seus
Povos será, para vocês, a maior das satisfações, o maior dos regozijos.
Independentemente das resistências que possam existir (por negligência, pelo medo ou por esquecimento, ou
por reação), elas não poderão persistir, para alguns Irmãos e Irmãs humanos, além de um limite fixado e
extremamente específico.
A partir do momento em que os sinais celestes principais forem visíveis, então o tempo será não somente
contado, mas extremamente curto, poucos dias antes do Anúncio de MARIA.
Isso deve se desenrolar, e solicita, de vocês, ainda uma vez, o simples fato de estar, de maneira constante,
alinhados com essas irradiações.
***

Que isso seja, para vocês, o Coração, que isso seja, para vocês, a Onda da Vida, que isso seja, para vocês, o
Canal Mariano, ou o conjunto dessas estruturas, ou ainda qualquer dessas estruturas, é essencial, durante esse
tempo, ajustar-se ao ritmo da natureza, ajustar-se às modificações das necessidades do seu corpo, com
relação ao que entra, ao que sai, ao que ali transita.
O próprio corpo (mesmo aqui no mundo onde vocês estão, nesta forma e nesta Dimensão) tem uma parcela de
inteligência permitindo-lhes ajustar-se.
Este ajustamento irá se realizar sozinho, a partir do momento em que vocês ali estiverem atentos, a partir do
momento em que vocês estiverem simplesmente na observação do que vai se desenrolar, para vocês, e em
nenhum tipo de reação que seria contrária ao desenrolar do trânsito.
Vocês terão, de qualquer maneira, a possibilidade, muito rapidamente e muito simplesmente, de dar-se conta,
pela quantidade de Alegria ou pela quantidade de medo, do que acontece em vocês.

Tudo o que estiver no Abandono, tudo o que estiver na não resistência (em relação ao que lhes pedem as
diferentes irradiações, as diferentes Presenças, a inteligência deste corpo, a Inteligência da Luz), irá permitirlhes dar-se conta, muito, muito depressa, do caminho que vocês estão seguindo.
E, portanto, de se adaptar e de se ajustar mais rapidamente.
***

A irrupção da Luz solar, a irrupção da Irradiação cósmica, a irrupção da Irradiação d’A FONTE, a irrupção da
Irradiação do corpo celeste visível, em breve, a olho nu, irão permitir-lhes dar-se conta de que em nenhum caso
pode se tratar de destruição, mesmo aparentemente, mas, sim, da Liberação que está chegando para vocês e
em vocês.
Sendo Liberados e Libertadores, naquele momento, vocês se inserem, cada vez mais facilmente, na
permeabilidade da Vibração, na Transparência da Vibração, despojando-se (pouco a pouco, ou brutalmente,
conforme quem vocês São, conforme de onde vocês São, e conforme o local em que vocês estão sobre a
superfície desta Terra), permitindo-lhes Liberar, de maneira extremamente rápida e extremamente feliz, do que
deve sê-lo, para realizar o seu trânsito.
***

Uma série de elementos complementares serão comunicados, como eu o disse, pelos Anciãos e pelas
Estrelas.
Não me cabe entrar nesse tipo de detalhes pessoais, mas, muito mais, traçar para vocês esse quadro dos
tempos finais, ligados ao trânsito, à Ascensão da Terra e à Ascensão de vocês.
Tudo o que vai se desenrolar, em vocês como ao redor de vocês, tem um sentido.
Mesmo se vocês não perceberem o significado, cultivem a confiança no que vocês São, a confiança na sua
Origem estelar, nas suas Linhagens estelares, na Luz, n’A FONTE, e na sua Consciência Unificada.
Ao dar cada vez mais peso à influência desta Luz, à influência do seu lado eterno, vocês irão constatar, muito
facilmente, que o lado efêmero vai desaparecer, cada vez mais, da sua consciência e do que vocês nomeiam a
vida.
Eis os poucos elementos que eu tinha para dar a vocês.
É desejável agora, nesta hora precisa, todos juntos, aqui presentes, estabelecer o que eu falei.
Eu lhes peço então, na Presença de MARIA e de MIGUEL, na Presença de vocês (enquanto Filhos Ardentes
do Sol), para revelar a totalidade do Manto Azul da Graça, da irradiação de Sírius, na superfície deste planeta e
não mais somente nas suas profundezas e no seu Núcleo.
Isso, eu retransmito, para vocês, desde a ação (em concerto, global e total) da Confederação Intergaláctica
dos Mundos Livres que vai trabalhar, dentro de dois minutos.
Eu lhes proponho então fazer esse Silêncio, em vocês, e permanecer, juntos, na Unidade da consciência, no
Absoluto de quem vocês São, para acolher.
Isso vai começar.
Eu lhes peço um momento de comunhão durante os próximos dez minutos.
... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...
Eu sou SÉRÉTI, Guia Azul de Sírius, Embaixador, neste dia, da Confederação Intergaláctica dos Mundos
Livres.
Compartilhemos, juntos, a Dádiva da Graça do Manto Azul e permitamos, juntos, àMerkabah reencontrar o seu
lugar original no seu Coração.
... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...
O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres reverencia vocês, em sua totalidade, pelo Amor
Livre, aquele da Eternidade, aquele da Alegria Eterna.
Que a Paz esteja em vocês e seja a sua Morada.
SÉRÉTI os saúda e lhes diz: bom Retorno.
Até logo.
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1 – Mensagens de SÉRÉTI
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html
*
2 – ARCANJO MIGUEL (22.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/miguel-de-22-de-setembro-de-2012-autres.html
*
3 – Mensagens do ARCANJO JOFIEL
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html
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Mensagem do Venerável SÉRÉTI no site francês:
http://autresdimensions.info/article7c08.html
http://autresdimensions.info/pdf/SERETI-30_septembre_2012-article7c08.pdf
30 de setembro de 2012
(Publicado em 1º de outubro de 2012)
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