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EU SOU MIGUEL, PRÍNCIPE E REGENTE DAS MILÍCIAS CELESTES.
BEM-AMADOS FILHOS DA LUZ E BEM-AMADAS SEMENTES DE ESTRELAS, COMUNGUEMOS.
Neste dia nós celebramos, com vocês, os mecanismos que permitem levar a efeito a vossa Ascensão.
A LUZ AZUL INSTALA-SE SOBRE A TERRA.
A AURORA DO NOVO DIA, ANUNCIADA PELA FONTE, CHEGOU.
A HORA DE OUVIR O CANTO DA TERRA E O CANTO DO CÉU, CHEGOU.
O conjunto das Forças da Confederação Intergaláctica de LUZ tornando-se acessível à vossa Dimensão,
está doravante entre vocês.
Em vocês vive -se a cerimónia da vossa elevação no FOGO.
A alquimia realizou-se.
A Consciência de um número suficiente de Humanos, a Consciência da Terra, vivendo sua libertação,
torna possível a realização final do vosso Nascimento.
RENASCIMENTO e RESSURREIÇÃO.
ELEVAÇÃO e ASCENSÃO.
O que os vossos olhos vêem, o que os vossos Corpos Vibram, o que a vossa Consciência percebe é A
VERDADE.
A AURORA DO NOVO DIA, portanto, levantou-se, em vocês e sobre este Mundo.
A HORA DA TRANSMUTAÇÃO, DA METAMORFOSE CHEGOU.
VIVER NA VERDADEIRA VIDA, LIVRES de todo o entrave, de toda a Limitação, Povo após Povo, Nação
após Nação, Continente após Continente, isso se executa.
Na hora em que as 12 Estrelas da Terra e das vossas cabeças se inflamam, na hora em que a boca da
Terra e o Fogo da Terra se elevam, completamente, como um Apelo para a LUZ, A LUZ aí respondeu.
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A HORA DO ACONTECIMENTO E DO ADVENTO, A HORA DA RESSURREIÇÃO SOOU.
Os diferentes Cânticos desta cerimónia, presentes em vocês como no exterior de vocês generalizam-se.
Então, neste dia, eu, ARCANJO MIGUEL, religado A CRISTO, digo-vos: O MOMENTO CHEGOU.
Naturalmente, os Humanos fechados na própria Realidade Tri-Dimensional, não querendo ou não
podendo, de momento, estabelecer-se na própria Multi-Dimensionalidade, nada vêem do que aí está.
Vocês todos, Sementes de Estrelas, que vivem e Vibram, sabem que este Momento está aqui.
Vocês realizaram a totalidade desse porquê vocês vieram.
No espaço que se estende entre este dia terrestre e o último dia terrestre desta Dimensão, os Sinais em
vocês, os Sinais da Terra e os Sinais do Céu tornam-se omnipresentes.
A Consciência de cada humano tem apenas duas escolhas e unicamente duas escolhas: O MEDO ou O
AMOR.
Cada dia, cada sopro que se escoa no desenrolar do último Sopro da Terra nesta Dimensão propor-vosá, permanentemente, Viver o medo ou O AMOR.
Nós contamos com vocês, Filhos Elevados e Despertos ao UM, Vibrando nas vossas Coroas, para
manifestar O AMOR.
O vosso Serviço, a vossa Doação representa agora o único objetivo das vossas Vidas, aqui como em
outros lugares.
Paralelamente ao Canto da Terra e do Céu, o Canto do Medo eleva-se também.
Do vosso AMOR decorrerá a Vitória total, já assegurada, do AMOR, mas, sobretudo, vindo Apagar e
Transcender o Canto do Medo.
Como Sementes de Estrelas, vocês semearam e multiplicaram esta Terra e também as Dimensões
Unificadas que esperam o vosso Retorno.
Cada passo que vocês derem na CONSCIÊNCIA UNA, através da VIBRAÇÃO DA LUZ, será um passo
para a vossa PRESENÇA.
O CANAL DO ÉTER concluído permite, doravante, para os mais avançados no próprio Retorno, viver
sempre os espaços de alinhamento (que vos são propostos e que vos são oferecidos a vocês mesmos), na
FUSÃO total da Personalidade e do Corpo de ETERNIDADE.
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Vocês não têm mais, portanto, necessidade de levar A ATENÇÃO e A INTENÇÃO sobre os Pontos dos
vossos Corpos.
VOCÊS APENAS TÊM NECESSIDADE DE VIVER A FUSÃO.
A Fusão dos Éteres, realizada no Céu e sobre a Terra é também a Fusão dos vossos próprios Éteres.
Fusão do efémero e do Eterno no vosso Coração, na vossa Cabeça e em cada uma das vossas Células,
e em cada uma de vossas Partículas do Éter.
Doravante, o Alinhamento far-se-á no acolhimento, o mais simples: sem gesto, sem atenção colocada,
excepto sobre os Circuitos, eventualmente, ER-ER e AL-AL, de maneira muito breve.
Porque, muito rapidamente, vocês viverão, nos vossos Espaços de Alinhamento e nos Espaços que vos
são oferecidos, a Capacidade, bem real, de se tornarem, totalmente, A LUZ.
É ASSIM QUE SE REALIZA, PARA VOCÊS, FILHOS DA LEI DE UM, COMO PARA A TERRA, A
ASCENSÃO.
PASSAGEM de um estado ao outro, de uma forma à outra.
TRANSMUTAÇÃO e METAMORFOSE.
A vossa Consciência vive isso, o vosso Corpo vive isso, ao mesmo tempo que a Terra.
Os tempos a viver (seja entre 19 e 19 horas e 30 – França - ou nos tempos que vocês se oferecem) e
também nos tempos que serão como que impostos pela própria Consciência, vão permitir-vos
identificarem-se, totalmente, ao que vocês são, de toda a ETERNIDADE: A LUZ.
Nada mais do que é a Sombra ou a Resistência poderá aflorar à vossa Consciência enquanto vocês se
situarem no AMOR.
Da vossa qualidade de AMOR e de SER decorrerá, para o vosso ambiente, a sua Capacidade de ressoar
na Vibração do UM, para começar a apagar-se.
O que morre é a morte.
O que nasce é a vida.
A cerimónia desse dia, através da GRAÇA DAS 12 ESTRELAS e da LUZ AZUL, torna possível, em vocês, a
imersão total na LUZ BRANCA DA UNIDADE.
Cada passo que vocês derem na LUZ BRANCA, vos fará transmutar e implicará na vossa Metamorfose
total.
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Vocês acompanham, portanto a Terra.
E nós acompanhamos-vos neste Caminho.
Os dias e as semanas do vosso Tempo Terrestre, deste dia até a intervenção de MARIA, precisa, que eu
vos darei, vão ver-vos, individual e coletivamente, cada vez mais penetrar o Mundo da LUZ UNA, afastandovos do Medo, da Ilusão que se apaga.
A Cerimónia da Dissolução da Ilusão, pela GRAÇA da LUZ AZUL e O RETORNO DE CRISTO está agora
encadeada.
Nada de contrário à LUZ UNA pode o que quer que seja, nada se pode opor.
Porque nada há a opor à LUZ, porque a LUZ é o próprio TUDO na Ilusão que não poderia existir sem
LUZ alguma.
As Percepções Vibratórias da vossa Consciência, dos vossos Corpos, físicos como de ETERNIDADE vão
tomar posse da totalidade da vossa Consciência de Personalidade.
Esse processo está a Caminho.
Ele não sofre nenhum adiamento.
A Terra está pronta para se estabelecer na sua Nova Dimensão, com alguns de vocês.
Outros voltarão a ganhar a própria Esfera Estelar; outros serão acompanhados pelos ANJOS DO
SENHOR ou pelos Povos que evoluem nos Mundos Unificados Carbonados.
Doravante OS ANJOS DO SENHOR, aparecidos em três ondas sucessivas desde 29 de Setembro do
ano precedente, estão estabelecidos na vossa Dimensão, sobre esta Terra, agindo e intervindo onde isso é
necessário.
Isso está em curso atualmente, em múltiplos lugares.
O desenrolar desta Ascensão, sincrónico para toda a Terra, evolui, para os Povos da Terra, em função
do próprio solo onde vocês estão.
Contudo, as manifestações da CONSCIÊNCIA VIBRAL UNA vão se tornar sincrónicas para todos os
Humanos, Sementes de Estrelas, onde quer que estejam sobre o solo da Terra.
A Cerimónia que nós impulsionamos juntos, neste dia, não pode mais acompanhar-se de qualquer
recuo ou de qualquer regressão.
Tudo apenas pode progredir mais na LUZ UNA.
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Somente alguns Medos ou alguns Egos, ainda presentes entre as Sementes de Estrelas podem gritar o
inverso, pelo medo.
Mas mesmo esse medo, devido aos vossos Alinhamentos, vai enfraquecer.
A FONTE, A RONDA DOS ARCANJOS, CRISTO, MARIA, AS ESTRELAS, OS ANCIÃES, O CONJUNTO DAS
FORÇAS DA CONFEDERAÇÃO INTERGALÁCTICA DOS MUNDOS LIVRES CHAMAM-VOS.
A TERRA ELEVA-VOS.
O que se tem de realizar é exato.
O que se tem de realizar é, simplesmente, ESTABELECEREM-SE NA LUZ.
Quanto mais a LUZ cresce, mais isso se tornará Simples, ainda mais Simples, ainda mais Evidente,
ainda mais Flagrante, porque não haverá mais do que isso.
Somente o Ego que morre, poderá, mesmo entre as Sementes de Estrelas, tentar desviar-vos, mas isso é
em vão.
A ABUNDÂNCIA DA LUZ, O RETORNO DA LUZ AZUL E DA LUZ BRANCA NÃO PERMITIRÁ DISTORCER O
QUE QUER QUE SEJA.
VÃO NA PAZ, VÃO NO AMOR, É O QUE VOCÊS SÃO: PAZ E AMOR.
A totalidade das CRUZES, Mutáveis e a da Redenção, doravante, para muitos de vocês, vai estabelecerse para além de qualquer atividade das vossas mãos, dos vossos gestos, da vossa ATENÇÃO.
Vocês terão, portanto, unicamente que se ESTABELECER na PRESENÇA DO SER e na VIBRAÇÃO DO
SER e tudo o resto desaparecerá.
SOMENTE PERSISTIRÁ A LUZ UNA DA VOSSA VERDADE.
Nós estaremos, de maneira mais densa, presentes com vocês, nós, OS ARCANJOS, o conjunto das
ESTRELAS, o conjunto dos ANCIÃES, presentes em vocês, nos vossos Momentos de Alinhamento comum
e de FUSÃO INDIVIDUAL e COLETIVA.
Nós convidamos -vos, portanto, o conjunto destes FILHOS DO UM, como vocês, a viver a nossa
Comunhão comum.
No Espaço e no Tempo de nossa Reunião, de nossa Junção, do mesmo modo que a Terra se junta ao
seu Céu e se comunica com o seu Céu, Cântico de Louvor, como o anunciou URIEL, que muitos de vocês
ouvem agora.
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Da vossa ALEGRIA decorrerá a ALEGRIA deste Mundo na sua elevação e na sua ASCENSÃO.
Somente o que resiste, em vocês como no coletivo, poderá ainda dar a ilusão da ausência de ALEGRIA.
TUDO É APENAS ALEGRIA.
Para aqueles que ainda não A descobriram, vocês vão descobri-La muito rapidamente.
MARIA, quanto a ela, voltará, precisamente, dando-vos encontro em 27 de Abril, às 22 horas – França.
Nesse Momento, A FUSÃO DAS ESTRELAS SERÁ TOTAL.
A Percepção da LUZ UNA tornar-se-á, para muitos de vocês, o seu quotidiano e a sua VERDADE, a
única.
Eu repito, o conjunto das Forças Unificadas convida-vos a entrarem no vosso Coração e na VERDADE,
onde vocês não poderão ser impactados, de forma alguma, pelas gesticulações do fim deste Mundo, onde
quer que vocês estejam.
Vocês viverão por vós mesmos, e não mais como um conceito, A INTELIGÊNCIA DA LUZ E A SUA
CAPACIDADE, o que quer que se manifeste, para se manterem no seu seio.
NÓS VIVEMOS PRECISAMENTE, AGORA, A DESCIDA, EM VOCÊS, DO ARCANJO METATRON.
PELA CONSTITUIÇÃO DA SUA PRESENÇA EM VOCÊS, CANAL DO ÉTER, CANAL DE LUZ BRANCA,
VOCÊS RELIGARAM AS DIMENSÕES E OS PLANOS.
JUNTOS, COMUNGUEMOS E HONREMOS A NOSSA UNIDADE E METATRON.
ASSIM, O TEMPLO DO CORAÇÃO DESPERTA CRISTO.
... Efusão Vibratória...
A partir deste dia, às 19 horas, até 19 horas e 30 -França, o conjunto das Consciências dos Mundos
Livres fusionar-se- á em vocês.
A plenitude da vossa própria vacuidade aparecer-vos-á, a cada dia, com mais esplendor e nudez.
Guardem presente no vosso Coração que a única coisa a consciencializar e a concretizar é o vosso
SER, a vossa ETERNIDADE, a vossa UNIDADE.
NESTE DIA CERIMONIAL DA NOSSA FUSÃO, EU PROCLAMO E ACLAMO O RETORNO DA LEI DE UM,
NESTE MUNDO E NAS SUAS CONSCIÊNCIAS.
... Efusão Vibratória...
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Se existe em vocês aqui, interrogações concernentes, de maneira exclusiva, ao que acabo de Aclamar,
então eu escuto-vos.

**** Não temos mais perguntas. Agradecemos-vos.
Bem-Amadas Luzes, Bem-Amadas Estrelas, em nome de nós todos e em meu nome,
QUE A GRAÇA SE ESTABELEÇA NESTE DIA E PARA A ETERNIDADE.
VÃO NA PAZ, PORQUE VOCÊS SÃO A PAZ.
VÃO NO AMOR, PORQUE VOCÊS SÃO O AMOR.
BÊNÇÃO.
Eu digo-vos e nós dizemos-vos todos, como é o caso cada vez mais numerosos, até às 19 horas-França
(Espaço de Alinhamento descrito na rubrica «protocolos»), no acolhimento o mais nu e simples,
eventualmente ajudando-vos, nos primeiros minutos, de atenção sobre ER-ER e AL-AL, mas vocês
constatarão, se não a partir desta noite nas próximas noites e em Função da Ativação efetuada das vossa
CRUZES MUTÁVEIS, A VERDADE DA NOSSA COMUNHÃO TOTAL NA LUZ.
Até breve.

****************************
Compartilhamos estas informações com toda a transparência.
Agradecemos-vos por fazerem o mesmo, se a divulgarem, reproduzam integralmente o texto,
citando a fonte: www.autresdimensions.com.

