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EU SOU JOFIEL, O ANJO.
Bem-vindos a este Espaço.
Este Espaço é um Espaço de Comunicação e eu gostaria esta noite de me manter em
Comunicação convosco.
Assim, através da Vibração, eu desço à vossa Vibração a fim de me expressar através de
palavras.
Palavras que vocês captam e que integram e interpretam.
A Comunicação nos vossos Espaços Encarnados, passa pelas Palavras e Sinais.
As Palavras e os Sinais são vibrações que a vossa Esfera Mental deve descodificar, integrar, a
fim de traduzir um significado que vos é próprio.
Não existe nenhum meio através destes procedimentos, ou seja, destes Sinais e Palavras, de
estar seguro e certo de que a pessoa que recebe, de uma maneira ou de outra, estes Sinais ou
estas Palavras, está em Comunicação com vocês.
Em resumo, a Comunicação que emitem, não é necessariamente a Comunicação que acontece
ao nível do Receptor.
Existe portanto uma distância entre o Transmissor e o Receptor na vossa Dimensão.
A Comunicação, nos Planos Angélicos ou nos Espaços Multi-Dimensionais Liberados da pressão
das vossas Encarnações, não passa absolutamente por estes mesmos processos.
Existe Comunicação nos nossos Espaçosa partir do momento em que há Comunhão.
Comunhão significa Comunicar, isto é, estar no mesmo cumprimento de Onda e, portanto,
sobre os mesmos significados, o que está longe de ser o caso através das Palavras e Sinais.
As Palavras e os Sinais que vocês emitem, não são nunca, eu sublinho, nunca, percebidas tal
como eles foram emitidos, mas percebidos unicamente, do modo como, as receberam.
O modo como as receberam, que não depende do vosso nível de Compreensão, mas do que
existe em vocês, relativamente ao que vocês pensam também, ao que sentem ainda, sobre essas
Palavras e esses Sinais que foram emitidos.
Assim, a simples palavra AMOR.

-Quando vocês dizem que amam alguém e, quando comunicam esse Amor, o que acontece ao
outro, que recebe este Amor?
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-Vocês têm os mesmos valores a nível das definições, ao nível da compreensão, a nível das
Acções e o nível das sensações?
Absolutamente não...Não pode aí haver portanto, através da vossa Comunicação, nenhum tipo
de Comunhão.
A única Comunicação eficaz seria uma Comunicação que não passaria pelas palavras e Sinais,
mas aconteceria exclusivamente através da Vibração, porque a Vibração é Conhecimento e
Comunhão.
Não pode haver Comunicação.
Há, necessariamente, na vossa Dimensão, Dualidade.
Isso mantém a vossa Corporalidade e o vosso Mundo que evolui de acordo com as Leis da
Dualidade.
Partir do momento em que vocês penetram as Esferas Dimensionais mais Etéricas, mais Subtis,
a Comunicação torna-se Comunhão, ela é portanto, realmente Comunicação, dado que não
dependem de palavras, é claro e ainda menos de Sinais, mas unicamente de Radiação e, portanto,
de Vibração.
Assim, vocês vão usar uma Comunicação que não corresponde absolutamente ao que vocês
desejavam comunicar, porque isso que vocês comunicam é apenas um reflexo do vosso interior.
E, até mesmo na Comunicação entre duas pessoas e não visam um grupo de pessoas, a coisa é
muito complexa, porque vocês comunicam um sentimento, uma ideia, uma palavra que não tem
de todo, o mesmo conteúdo para que recebe o que vocês emitem.
Assim, não pode haver Comunicação.
Existe Simpatia, Ressonância, em alguns casos, onde as palavras ou Sinais vão corresponder, a
ambos, à mesma Vibração.
Tentem a palavra AMOR.
- O que é que vocês sentem em vocês?...- Alguma coisa, não é? … - Em contrapartida, se vocês
pronunciarem a palavra AMOR, e quando dizem a alguém que o amam… será que ele receberá a
mesma coisa?
Certamente que não.
Para vocês, o Amor talvez seja posse, para o outro, o Amor talvez seja Liberdade.
- Quando vocês comunicam com Amor, através do Amor e por Amor, o que é que existe no
vosso conteúdo?
Este conteúdo é profundamente diferente dependendo do vosso nível Vibratório e o vosso
nível de Consciência.
Em um nível pessoal, a um nível ligado com o Ego, vocês vão comunicar algo que está no
domínio de posse, da possessividade e da Ausência de Liberdade.
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Isso explica que, muito frequentemente, as Comunicações que vocês emitem por Sons e os
Sinais são fenómenos absolutamente distorcidos, e mesmo quando o outro vos diz que ele vos
compreendeu através de um discurso, cada palavra que vocês pronunciaram, é interpretada em
função do próprio filtro da Consciência daquele que recebe as informações.
O exemplo é ainda mais flagrante ao nível dos Sinais: vocês estão na rua, vocês piscam um
olho, o outro pode percebê-lo como um convite para se reunirem em espaços privados e íntimos,
enquanto vocês apenas emitiram uma piscadela para dizer Olá ou então uma poeira entrou no
vosso olho e vocês piscam o olho para remover a poeira.
Vocês vêm que é muito difícil no vosso Espaço dual, compreender e assimilar a Comunicação
como um Espaço de permuta.
Frequentemente trata-se de um Espaço mono-direccional onde um emite e o outro recebe
mas, em nenhum caso, o que é emitido corresponde ao que é recebido.
O fenómeno da Concordância é extremamente raro, mesmo quando existe acordo Vibracional.
A Comunicação deve-se fazer, nesses casos, de forma diferente.
Se desejam Acessar a Espaços de Consciência muito mais expandidos e desembaraçados, em
algum espaço, nesta Dualidade que vos mascara nos vossos fardos e nas vossas Encarnações…
convém passar não pelas palavras mas através da Vibração.
Vocês dir-me-ão que a Vibração também pode enganar-se…mas não!
Já abordei a qualidade da Vibração.
Em nenhum momento a Vibração pode induzir-vos em erro e pode enganar-vos.
Não a partir das vossas próprias Percepções, mas sobretudo do qual é emitido pelo outro.
Imaginem que alguém emite a Vibração do Amor… que vocês não conhecem esta Vibração.
Em caso algum, esta Vibração poderá vir ferir alguma coisa que não seja Amor e fazer ressoar
algo que não seja Amor.
Vocês apenas poderiam dizer «eu não conheço esta Vibração, ela, nada evoca em mim».
Mas em nenhum caso o Amor pode dar a uma Vibração de ódio para aquele que a recebeu.
A Vibração é a Linguagem Universal.
A Vibração, a Radiação é algo que deve tender a substituir, como vocês o verão brevemente,
em outros Estados de Vida ou outro Estado Dimensional, onde a palavra não tem mais valor e onde
os Sinais são os mesmos para todos.
Não há nenhuma concordância sobre os Sinais na vossa Dualidade, excepto em algumas
confrarias onde o sinal é um meio de reconhecimento…não como meio de Comunicação, mas
como meio de reconhecimento, afiliação a uma filiação.
Por exemplo, as Saudações Iniciáticas.
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Por exemplo, as Saudações em algumas Confederações Galácticas, que permitem, além das
palavras, a verdadeira Associação Vibratória, através da Radiação do Sinal, a uma mesma Ordem ou
a uma Filiação.
Assim, a vossa Comunicação é, portanto, deturpada.
Muitas Entidades que vieram até vocês permutar através das palavras disseram-vos sempre
que o mais importante não eram as palavras, mas o Trabalho Vibracional que foi realizado através
de palavras e da Presença.
Vocês devem compreender isso.
Apesar das grandes Leis que vocês abandonaram na Comunicação, na vossa Humanidade,
vocês têm a impressão de se comunicar.
Vocês estão numa Era que se aproxima a grandes passos, que é chamada de Era da
Comunicação ou Era de Aquário e esquecem-se de que a Comunicação é uma Comunhão.
Comunicação torna-se para vocês expressarem o vosso interior e para sair também para o
outro, isso que vocês pensam ser os seus defeitos e qualidades.
Mas em caso algum, se trata de Comunicação.
Trata-se de uma forma degradada do que nós chamamos, os Anjos, uma Apreciação, e… um
Julgamento que vos afasta da Vibração.
O Julgamento é algo que vos faz portar afirmações que vos vão afastar completamente da
Vibração que vocês procuram.
Ainda mais quando vocês falam de AMOR e LUZ.
É muito importante assimilar isso, ao nível das vossas Estruturas Mentais e Emocionais.
A Comunicação é, de qualquer modo, completamente distorcida nos vossos Espaços, porque a
Comunicação é apenas uma função dos vossos desejos.
Eu não falo ainda, das possibilidades de manipulação através da Comunicação.
Querer fazer acreditar ou querer ser entendida pelo Outro, no que ele quer perfeitamente
entender, para o fazer aderir a algo, trata-se também, do que vocês intitulam de Comunicação.
Esta Comunicação consiste em fazer aderir e não em Comunicar.
A Comunicação apenas pode existir realmente e concretamente através da Vibração ou da
Radiação emitida pelo Coração.
A Vibração ou Radiação emitida através dos Sons, da Palavra, dos Sinais, apenas pode induzir
em erro, aquele que recebe essa informação.
Não existe Comunicação, há apenas informação… mas informação falseada em função da
própria vivência daquele que recebe.
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Vocês não poderão jamais, mesmo numa relação de duas pessoas, através do vosso plano da
Realidade, experienciar a Comunicação real.
A Comunicação, como já o demonstrei ao meu Canal, através da Comunhão com um animal, é
o mesmo que a Comunhão com um Anjo, mas esta forma especial de Comunicação, não se pode
expressar através de palavras.
Enquanto eu, descendo à vossa Vibração, posso tomar emprestados os Circuitos do cérebro
para me exprimir por palavras…coisa que não o pode fazer um animal… e, no entanto, ele
comunica-se…ele comunica o seu Estado de Ser.
Não existe nenhuma distorção porque não passa através de Sons, não passa através de Sinais,
mas através de Radiação e Vibração…e a Radiação e a Vibração da Comunicação apenas podem
existir a nível do Coração.
Ora, a vossa Comunicação no vosso Mundo Dual e Encarnado, hoje e sempre, passa
preferencialmente através do quê?
Através da Zona da Garganta que vocês chamam de Chacra Vishuda.
Esta Comunicação não é Comunicação, é a influência sobre o outro.
A verdadeira Comunicação, vocês compreenderam-no, apenas pode ser feita através do
Coração.
- Que dizer da Comunicação Sexual, que é também uma forma de Comunicação através do
Sinal que desencadeia no Estado humano, fenómenos particulares que podem ser semelhantes a
fenómenos extremos descritos nos fenómenos mais Espirituais?
Contudo, mesmo ainda em caso de concordância entre os parceiros, não se trata de uma
Comunicação.
Por vezes, isso pode tocar a Comunhão, mas isso é extremamente raro, convenham.
Aqui ainda, esta Comunicação da Esfera Sexual é a iniciação de uma relação que é destinada a
fazer-vos experimentar, em caso de Concordância Vibratória, fenómenos por vezes fusionais, por
vezes de êxtase, por vezes conflituantes mas que, de qualquer modo, vos afastam da Comunicação
de Coração a Coração.
O problema é que os Seres Humanos, quer se exprima através da garganta ou quer se exprima
através dos órgãos genitais, tem a impressão de isso vem do Coração… mas isso nunca vem do
Coração!
Isso sempre vem do Ego e portanto, do que vocês chamam de 3º Chacra.
Vocês expressam os vossos desejos, vocês exprimem o que têm na cabeça... vocês expressam
as vossas emoções através da Esfera Sexual ou expressão verbal... através da manifestação de
emoções que não têm, repito, absolutamente nada a ver com o que acontece com a Radiação do
Coração.
Dito de outra forma, a vossa Comunicação está poluída pelos vossos pensamentos, interesses,
pelos vossos desejos, enquanto a verdadeira Comunicação, apela-vos à Comunhão.
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A Comunhão não tem nada para fazer com os desejos pessoais.
A Comunhão é um acto espontâneo que ocorre nos Estados Multi-Dimensionais, de maneira
espontânea.
Quando duas Almas se encontram, desprovido de Corpo… elas comunicam-se…elas estão
uma relação de Comunhão… elas interpenetram-se com toda a Liberdade para conectar e
comunicar o seu estado de Ser.
Então, as vossas Comunhões, as que vocês designam de Comunhões, as vossas Comunicações,
as que vocês intitulam de Comunicação, são apenas meios primários e desviados de entrar na
Relação, porque a entrada em Relação é algo que está ligado à magia do homem na Encarnação.
Exorto-vos a desenvolverem outros diferentes modos além daqueles que atualmente utilizam
para se aproximarem mais de perto da verdadeira Comunicação e da verdadeira Comunhão.
Para isso, vocês devem tentar comunicar-se com as Consciências que não têm palavras e
Sinais.
- Quais são os Seres ou os Reinos na vossa Encarnação, com os quais é possível aproximaremse para entrarem em Comunhão?
O primeiro desses Reinos é, naturalmente, o Reino Vegetal e em particular as Árvores, porque
eles não podem se comunicar por Sinais, além dos Sinais associados às estações do ano.
Mas os Sinais diretos de Comunicação com vocês não podem apelar a Movimentos…Apesar
desta Comunicação não poder passar através de palavras… ela apenas se pode estabelecer
através da Vibração e da Radiação.
A Radiação Eléctrica e Magnética da Árvore... a partir do momento em que vocês portam o
vosso olhar na direcção da Árvore…, a partir do momento em que vocês exercitam a vossa
concentração na Árvore… ela vai mostrar-vos que a Árvore reage a este efeito de entrar em
Comunicação.
A Vibração que vai então ser emitida pela Árvore é uma Vibração real de Comunicação e de
Radiação e, portanto, de Comunhão.
É o mesmo para o Reino Animal em menor escala, porque existem à disposição, Sinais, mesmo
que que não haja palavras.
Uma atitude pode ser agressiva ou pelo contrário, de acolhimento para um animal doméstico.
Mas, de qualquer forma, bem além destes Sinais relacionados com a Emoção do animal, é
importante compreender que ele se pode comunicar além das palavras que vocês emitirem,
através da Vibração.
É necessário portanto, compreender com isso, que sendo o Reino mais evoluído da Criação na
Dualidade, neste Mundo vibratório de 3ª Dimensão, como vocês o chamam, é-vos permitido usar a
Comunicação, tal como a chamam, para entrarem em relação com os vossos companheiros,
através de Sinais, das palavras, da escrita.
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Mas isso é uma traição, de algum modo, porque a Vibração e Radiação do Coração é que é a
verdadeira Comunicação.
Então, é o mesmo em todos os vossos relacionamentos.
- E o que dizer mais das relações de casal?
Então, logicamente, isso explica que a Comunicação sendo falseada desde o início... porque
inexistente… é evidente que todo o implementar de relação entre dois indivíduos… excepto em
casos excepcionais… terminará sempre por uma ruptura desta relação... porque, a um dado
momento ou noutro, ...vocês não podem mais compreender ou aceitar o que o outro diz... ou o
que ele vos supostamente comunicou.
Existe portanto uma Ruptura, porque não há Comunicação e não há AMOR.
Quando há AMOR e Comunhão, não pode haver Ruptura.
Ora, todas as coisas, vocês sabem-no de uma maneira formal, terminam sempre em Rupturas
neste Mundo, quaisquer que sejam!
Faz-vos compreender e admitir que a Comunicação real… aquela que é Eterna…apenas pode
passar através do Coração, … e o Coração a abster-se de palavras, Sinais e Escrituras.
Também é necessário restringir os modos de Comunicação de natureza privilegiada, que se
tornariam extensivos... como a Sexualidade... porque, nesse momento... vocês afastam-se da
verdadeira Comunicação e da verdadeira Comunhão.
Estas são algumas das palavras, que tinha vontade de vos dizer através desta Vibração, esse
Conhecimento e especialmente em relação à Comunicação.
Agora vocês podem falar e expressarem também o que entender por isso ou se desejarem
mais esclarecimentos relativamente a esta Vibração, que é a Comunicação de Coração.
***** Pergunta: - A Criatividade Artística é uma forma de Comunicação onde a Cor, em
especial, permite comunicar...
R:- Pode permitir expressar e não comunicar ou comunicar com vocês mesmos a arte, sob a forma
de Cores.
Um artista, o que vocês chamam de artista, que trabalha nos Ateliers da Criação do Universo, e
que está religado a esta Fonte de Criação do Universo, que expressa uma Cor através de uma
tabela, assim, ao desenhar um objecto estando numa Cor abstracta não religada a uma forma, por
exemplo, vai exprimir o conteúdo... Este conteúdo já passou pela mão do artista e pelas suas
próprias concepções de criatividade, da Cor, da forma e do movimento... Ele expressou, tornou
visível o que é o seu interior e o seu pensamento ou emoção.
Portanto, ele cola num suporte e este é o mesmo para todas as artes, salvo para a música que
é profundamente diferente quanto à origem.
Quando vocês colocam uma Cor numa folha, para vocês, isso vai representar determinadas
coisas.
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Em contrapartida, aquele que vos dá para ver essa Cor não vai sentir o mesmo.
Eventualmente, ele pode sentir a alegria, a tristeza que vocês colocam para aplicar essa Cor.
Mas, em nenhum caso, o que vocês vai gerar naquele que olha, não é idêntico ao que vocês
emitiram.
Aqui, mais uma vez, a Comunicação é falsificada, porque não corresponde a uma
Comunicação, mas uma expressão que é dada a ver, sentir, mas que não corresponde
absolutamente uma Comunicação.
***** Pergunta: - Pode-nos falar sobre que expressa portanto, cada Cor?
R:- Cada uma das cores... isso seria muito longo.
A Cor é o quê?... A Cor é uma especificação do movimento da Luz…. A Cor é uma orientação da
Luz…A Cor reenvia a uma aplicação… um movimento preciso.
Uma Cor é o que é dado a ver, mas também além do que é dado a ver e sentir.
Não falo aqui da Cor de um pintor, mas da Cor mais autêntica, perfeitamente definida,
monocromática.
A Cor é um elemento de Vibração que será captado, mas antes de ser captada pela vossa
Consciência, é reconhecida diretamente pelo vosso Corpo e, portanto, pelas vossas Células vivas
de 3ªDimensão.
Uma determinada Cor, mesmo no mais negro absoluto, tem um efeito sobre a Célula.
E aqui eu não falo da Luz da Cor, mas uma Cor precisa, uma Cor-material.
Mas mesmo esta Cor-material é a Encarnação de uma especificidade da Luz.
Isso, é muito importante assimilar... A linguagem das cores é a linguagem da Luz.
Toda a Vibração nas nossas Dimensões é uma Cor antes de ser um Sentido, antes mesmo de
uma Vibração, ela é uma Cor que não é vista pelos olhos, mas uma Cor que é vista pela Alma.
Cada Cor exprime e comunica.
A Comunicação através da Cor nos nossos Mundos Multi-Dimensionais, é a regra, desde as
Dimensões que vocês chamariam de bastante baixa, às Dimensões mais etéricas nas dimensões
extremamente elevadas.
A Cor é a base da própria Luz e da Comunicação.
Então, alguns artistas religados aos Ateliers da Criação, naturalmente, irão exprimir através da
Cor uma série de coisas oriundas dos Mundos Superiores... mas serão sempre filtradas pela sua
própria personalidade... mesmo que isso seja, como vocês dizem… transparente.
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E aquele que recebe a informação depositada sobre uma mesa ou qualquer outra coisa desta
Cor vai também filtrar por sua vez, a Cor.
Portanto, existem dois filtros e, logo uma distorção de qualquer modo.
Somente a Luz não pode ser distorcida, mas a Percepção da Luz, é distorcida.
Mas há uma conexão surpreendente, eu diria que, entre a Luz, no sentido, o mais absoluto e a
Cor.
Esta ligação, está ligada à intenção da Luz na sua especificação de Cor.
***** Pergunta: - Poderia ilustrar isso tomando como exemplo, a Cor Azul?
R:- O Azul exprime a Paz, mas o Azul não é único.
Existe uma multitude de Azul dos quais alguns que vocês não podem perceber visualmente ou
Vibratóriamente.
Existe o Azul das Dimensões Superiores, que são harmónicos do vosso Azul, o mais puro, que o
vosso olhar pode perceber, e que o vosso Coração pode sentir.
A Vibração do Azul monocromático exprime-se sobre uma certa gama Vibratória.
O Azul é Pacificante, isso significa que a nível Celular, uma Célula que capta o Azul permanece
em Equilíbrio.
O Coração desacelera-se, as vossas emoções acalmam-se.
O Azul é pacificante…Isso, é a acção geral.
Mas qualquer um que fosse colocado na Vibração da Cor Azul podia sentir qualquer outra coisa
que não a calma, poderia sentir-se agredida ou agressivo com o Azul.
Assim, a acção do Azul, que é perfeitamente definido através do seu lado pacificador, pode
exercer a atividade inversa em certos Seres Humanos.
Isto está relacionado com a Distorção da Percepção do Azul, porque não existe Comunicação,
porque vocês observam a Cor através do olhar.
A Célula recebe a Vibração da Cor sem a intervenção consciente da vossa parte.
No entanto, a vossa personalidade também capta a Cor e a interpretação do que ela vai fazer,
em termos de comportamento, em termos de emoções, em termos de acções, é profundamente
diferente segundo a Alma que é atravessada pela Cor e a personalidade ainda mais.
Assim, portanto, é agradável definir certas propriedades ou cores porque elas são reais no
vosso Mundo, mas lembrem-se que toda a Cor, por mais bonita que seja, é que apenas uma parcela
da Luz e apenas reflecte a intenção da Luz nesta orientação precisa.
Em resumo, podemos dizer que a Cor afasta-vos da Luz.
A Cor faz-vos do sentir.
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A Cor tem efeitos a nível celular que não é o efeito da Luz.
Isso é profundamente diferente.
A Cor vai portanto, orientar a vossa Célula, o vosso Mental, as vossas Emoções, a vossa Visão
para uma especificidade das quais vocês tiraram as regras gerais que são as Leis da Cor.
Vocês tiveram grandes Seres que escreveram sobre a Cor nos Séculos passados.
Remeto-vos, se vocês desejarem aprofundar isso de forma autêntica, antes ainda do
aparecimento das Leis físicas da Luz, a um livro magistral que foi escrito à 2 Séculos que se chama
«Tratado das Cores» de um certo Senhor Goethe, que exprime perfeitamente a diferença entre Luz
e Cor.
Este trabalho magistral que foi ditado por outro Anjo corresponde totalmente à realidade da
Luz em todas as Dimensões e Cores também.
***** Pergunta: - Porque podemos ser atraídos ou repelidos por uma determinada Cor?
R:- Vocês são atraídos ou repelidos por uma Cor, em função daquelas que faltam ou daquelas
que são necessárias para a vossa Evolução.
Por vezes, vocês também são atraídos por algo que vos ensombra, da mesma forma que vocês
comem alimentos que vos afectam.
Este é um domínio extremamente difícil.
A Cor, lembrem-se, é uma especificidade precisa da Luz, mas ela não é a Luz.
É melhor ser atraído para a Luz… É melhor ver a Luz como desprovida de Cor, isto é,
integrando todas as cores.

A Luz é, com efeito, a integração de todos os possíveis da Luz e, portanto, a integração de
todas as Cores.
***** Pergunta: - É por isso, que o Arco-íris fascina tanto os Seres Humanos?
R:- É a refracção da Luz através do prisma da água, da realidade do espectro que vocês
chamam de Arco-íris.
Ele representa a decomposição da Luz primordial segundo o espectro colorido que você vos é
acessível nesta Dimensão.
É, portanto, o Reflexo, tal como o nome indica, de cores que vos religam à Luz.
O Arco-íris, além da Cor material é uma Cor imaterial.
Ela é uma Cor da Natureza da Luz… não é Encarnada…ela é portanto, o mais próximo da Luz
autêntica.
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O Arco-íris que vos é dado a ver é uma decomposição da Luz que vocês chamam
monocromática e, portanto, uma decomposição, na vossa Dimensão, da Luz original.
Não está incorporada numa forma ou num objeto ou Ser, é mais próximo à autenticidade da
Luz.
***** Pergunta: - Poderia explicar porque é que, segundo as vossas palavras, «a Cor remetevos a um movimento preciso»?
R:- Os Movimentos foram definidos há vários Séculos ou mesmo há vários milénios, através
dos Movimentos da energia, do Movimento da Vida.
Assim, por exemplo, o vermelho é o nascimento da Vida…o Laranja, a 2ªcor do Arco-íris, é o
desenvolvimento da Vida... o amarelo é o desenvolvimento e a superficialidade da Vida...o verde é
o Equilíbrio…o Azul é a Paz... o violeta é a Espiritualidade…e o branco é um reflexo da Luz total…o
preto é definido como a Ausência de Luz.
***** Pergunta: - Tem informações sobre o Universo da Cor relativamente ao Cristal?
R:- O Mundo do Cristal é a densificação extrema dos Mundos de Luz.
É o mais baixo da escala, mas, contudo, ele porta em si, a semente de todas os possíveis.
O Cristal é a concretização, a concreção da Luz.
Ele tem certamente uma Cor material, encarnada, mas ele carrega o Arquétipo da Cor ligada à
Luz, traduzida nas Realidades do vosso Mundo.
Assim, as Cores de que falei, eram Cores interiores e não exteriores... vocês compreenderamno...que têm a sua intensificação... que se faz no vosso Mundo, na vossa Dimensão... através de
diferentes Cores... que não são mais Cores da Luz mas Cores encarnadas.
Portanto, e eu apenas dou este exemplo porque existem milhares… o vermelho… a Luz
vermelho que é o pulso da Vida, vai dar na Matéria … o sangue, isso que anima a Vida.
Ao nível das pedras… as pedras vermelhas não são no seu retorno à Luz... de Cor vermelha.
O que vocês vêm em vermelho na Matéria através, não da Cor-Luz vermelha, mas na vossa
Encarnação, a Cor-Materia vermelha… é um reflexo do verde.
Não existe nenhuma correspondência nem equivalência entre a Luz-Cor e a Matéria da Cor.
Existe difracção, uma permutação entre a Luz original e a Cor da Matéria.
Em resumo, naturalmente que a Cor da Matéria tem um efeito sobre vocês, mas é muito
menos intenso que a Luz interior colorida que vocês podem gerar.
Mas também é necessário compreender com isso, que uma Matéria vermelha, que alguns
vêem sob a forma do mineral ou do sangue....vos esconde uma Cor que é nesta ocorrência aqui, o
verde.
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É mesmo para todas as Cores da Matéria .
Isso significa que, quando da sua Passagem na Encarnação, as Cores da Luz são transformadas.
Tudo se resume a esta frase:
A Cor da Luz, ao se encarnar, vai-vos encobrir a sua Origem e revela-se aos vossos olhos e
sentidos, através de uma Cor diferente.
Isto está ligado ao princípio da mutação correspondente à Encarnação e à Passagem de uma
Dimensão para outra.
Quando dessa mudança, há uma inversão da gama das Cores.
Essa inversão faz-se a partir do eixo central que é o espectro médio que vocês designam de
verde.
Ao se inverter, há uma modificação essencial das Cores quando elas passam para a
Encarnação.
***** Pergunta: - A que é devido esta alteração?
R:- A reversão ocorre em ambos os sentidos.
A reversão não é simplesmente um uma inversão superior/inferior (alto/baixo).
Ele é antes de tudo uma inversão relacionadas com a especificidade da vossa Encarnação, que
é a Dualidade, não entre a parte superior e inferior, mas entre a esquerda e a direita.
Existe portanto uma dupla inversão: superior/inferior e esquerda/direita.
Mas, também, o que é mais difícil de compreender, entre a frente e a traseira, no sentido do
desenrolar do Tempo.
Mas isso é muito demasiado complexo para assimilar na vossa Dimensão.
Retenham simplesmente que a Cor, ao se encarnar, inverte-se, mas que essa inversão não é
unicamente nesse sentido, mas também, noutro sentido.
O que vai produzir, não uma permutação das Cores, mas uma Alquimia de Cores.
***** Pergunta: - Existe uma Cor que promove a Comunicação através do Coração?
R:- O Verde e o rosa…. Porquê?
O verde-Matéria, é o equilíbrio de cores…O rosa, vimos, é a Cor da inspiração e da criatividade.
O eixo central da Reversão é o verde-Luz e o vermelho-Matéria.
A mistura das duas Cores restabelece-vos no eixo central da vossa própria Reversão ligada à
vossa Encarnação.
Assim, visualizar, pensar e imaginar uma Luz de Cor verde, rodeada de uma Cor rosa, é um
meio de privilegiar ao desenvolvimento da Comunicação real.
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***** Pergunta: - Portar em si roupas desta Cor ou ter sob os olhos os objetos desta Cor pode
ajudar a Acessar a Comunicação real?
R:- Não. É necessário que as duas cores estejam numa apresentação especial com o verde no
exterior e o rosa no interior.
Isso pode ser, por exemplo, uma camisa verde com uma roupa interior cor de rosa.
Isso é difícil de realizar.
Vocês têm, contudo, minerais, que não é o meu domínio, que correspondem a este
agenciamento.
Mas podem visualizar o rosa primeiro e quando a rosa é estabelecido trás na vossa tela Mental,
vocês fazem aparecer o verde do lado do exterior.
A Minha Vibração, eu mesmo, sou aquela do ouro que é a especificidade da minha Radiação da
Alma, se é que eu tenho uma Alma, eu traduzi isso por palavras para vocês.
A Vibração da minha Luminescência é no dourado.
***** Pergunta: - Poderia dar a cada um de nós, a Vibração da nossa própria Luminescência?
R:- Isso não é importante. Isso não permitiria absolutamente ter uma qualquer utilidade.
Não temos mais perguntas. Agradecemos-vos.
Para finalizar a minha intervenção no vosso Espaço, proponho-vos que fechem os olhos e
permitam a minha Vibração no meu amarelo dourado.
... (Efusão de energia)...
****************************
Compartilhamos estas informações com toda transparência. Agradecemos-vos por fazerem o
mesmo, se a divulgarem, reproduzam integralmente o texto, citando a fonte:
www.autresdimensions.com.

